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Samoarchiwizacja – problem z identyfikacją zjawiska
Abstrakt:
Idea Open Access i związana z nią samoarchwizacja nie są już zjawiskami nowymi. W obliczu coraz większej popularyzacji otwartości nauki w wielu ośrodkach naukowych na świecie i w Polsce mogłoby się
wydawać, że wszelkie definicje związane z tego typu działaniami świata
nauki są już dobrze znane i jednolite. W przypadku „zadomowienia się”
w świadomości badaczy, naukowców, uczonych i studentów pojęcia Open
Access i terminów pokrewnych ważne jest rozważenie faktycznego rozróżnienia pojęć z tego zakresu. W artykule zostaną przytoczone zaobserwowane różnice w identyfikacji zjawiska samoarchiwizacji i terminów
pokrewnych.
Słowa kluczowe:
Open Access. Otwarta nauka. Otwarte repozytoria. Samoarchiwizacja.
Samopublikowanie.
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Wstęp
Rozpatrując zagadnienia informatologii, działalności informacyjnej lub alfabetyzacji informacyjnej warto poświęcić czas również
zagadnieniom terminologicznym komunikacji naukowej lub komunikacji
w nauce. Problematyką tą interesują się przedstawiciele wymienionych
dyscyplin, zatem ważne jest, aby zwrócić uwagę na nieścisłości terminologiczne, jakie pojawiają się w opracowaniach i artykułach naukowych
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Pojawiają się one
także w zastosowaniu praktycznym i edukacyjnym specjalistów informacji i bibliotekarzy. Nieścisłości w stosowanej przez specjalistów terminologii mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w komunikacji. Podczas
przeprowadzonych analiz piśmiennictwa z tego zakresu można dostrzec
szereg różnych interpretacji terminów, takich jak Open Access, otwarta
nauka, otwarta edukacja, samoarchiwizacja, autoarchiwizacja, samopublikowanie, e-print, preprint i postprint. Pojęcia te dla każdego specjalisty informacji i bibliotekarza powinny być znane i w pełni rozróżnialne.
Artykuł ma na celu wykazanie różnic w ich interpretacji i podejmuje próbę usystematyzowania tych, które są zbliżone do siebie znaczeniowo.
Open Access i terminy pokrewne
Rozpoczynając od terminu wyjściowego, czyli Open Access, który
– podobnie jak większość wymienionych terminów – został wielokrotnie
na przestrzeni lat opisany i rozpatrywany z różnych punktów widzenia,
warto przedstawić chociażby najbardziej podstawową definicję. Open
Access oznacza wolny dostęp do danych oraz treści naukowych i edukacyjnych. Dostęp ten jest powszechny, natychmiastowy, trwały i wolny
od opłat (niekoniecznie ze strony autora) [7]. Wyróżniamy dwie strategie
Open Access: samoarchiwizację (self-archiving), czyli tzw. zieloną drogę
i publikowanie w czasopiśmie OA, czyli złotą drogę [8].
Ruch naukowy Open Access (Open Access Movement) to ruch
kierujący się ideą wolnego dostępu (ideą Open Access), propagujący
otwarty model komunikacji naukowej, polegający na bezpłatnym odbiorze publikacji naukowych w wersji elektronicznej w sieci Internet w postaci artykułów ogłoszonych w otwartym czasopiśmie elektronicznym
lub w postaci e-printów zamieszczonych w otwartych repozytoriach [10,
s. 26]. Już w przypadku tych dwóch podstawowych pojęć można zauważyć ich zamienne stosowanie. Ich zakres jest do siebie zbliżony, jednak
różnią się podstawowym podmiotem. Pierwsze pojęcie odnosi się do idei,
drugie do ludzi oraz oddolnej inicjatywy naukowców i bibliotekarzy, czyli
działania zgodnego z pewną ideą. Można powiedzieć, że termin idei OA
jest nadrzędny w stosunku do terminu ruchu OA. Już na tym etapie pojawia się problem identyfikacji e-printów, o którym będzie mowa w dalszej
części artykułu przy omawianiu zagadnienia samoarchiwizacji.
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Komplikacje rodzą się w zetknięciu tych dwóch terminów z trzecim
pokrewnym, tj. otwartą nauką. Już takie sprecyzowanie pojęcia nastręcza
wielu problemów. Najbardziej właściwe i dość instynktowne wydaje się
rozumienie otwartej nauki jako wszelakich prób zastosowania otwartych
modeli produkcji i dystrybucji treści w sferze nauki. Oznacza to otwarty dostęp do publikacji naukowych, otwarte dane, a przede wszystkim
otwarte modele współpracy naukowej bądź otwarte badania, czyli „badania prowadzone przy otwartym notatniku” [2]. Widoczna jest częściowa
zbieżność otwartej nauki i otwartego dostępu. W tym przypadku zaznaczyć trzeba, że punktem wyjścia jedynie jest idea Open Access, która dała
początek idei otwartej nauki. Można ją też uznać za gałąź open access.
Gałąź ta nie uwzględnia w przeciwieństwie do Open Access otwartych
materiałów stricte edukacyjnych. Otwartą naukę interpretować trzeba
jako ideę dążenia do przyspieszenia rozwoju nauki poprzez upowszechnienie wyników badań w celach kooperacji z pominięciem ich czynnika
edukacyjnego. Jamais Cascio słusznie zinterpretował otwartą naukę, jako
„naukę o otwartym kodzie źródłowym” w nawiązaniu do założeń koncepcji oprogramowania open source, czyli zbiorowej współpracy przy tworzeniu oprogramowania, polegającej na wymianie danych między członkami społeczności twórców w sposób wolny i otwarty [3].
Czwartym pojęciem podobnym znaczeniowo do otwartej nauki
i otwartego dostępu jest otwarta wiedza. Często stosowana zamiennie
z otwartą nauką, jednak zauważyć trzeba znaczącą różnicę tej idei. Obok
otwartych danych i otwartych materiałów (utworów) wyróżnia się przy
stosowaniu tego pojęcia trzeci element – otwarte usługi, w znaczeniu
oprogramowania jako usługi (Software as a Service), przechowywanego przez producenta i udostępnianego użytkownikowi online w postaci
aplikacji internetowej. W kontekście otwartej wiedzy jest to aplikacja
będąca usługą samą w sobie, świadcząca usługi, umożliwiająca dostęp
do różnego rodzaju usług, zasobów lub sprzętu za pomocą sieci Internet
i interfejsu użytkownika [6]. Niestety, ten trzeci element często w polskiej
literaturze uznawany jest za informację urzędową, co jest wynikiem błędnego tłumaczenia terminu open service w rozumieniu słowa service jako
dostarczenia urzędowego.
Otwarte repozytoria i samoarchiwizacja
Zanim przytoczona zostanie definicja samoarchiwizacji przybliżyć
należy ściśle z nią związaną i zależną definicję otwartych repozytoriów,
definicje te muszą w zasadzie zostać rozważone jednocześnie. Otwarte
repozytoria są narzędziem służącym zarządzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu dokumentów w postaci cyfrowej. Zawierać mogą bardzo szeroki zakres materiałów w zależności od grupy docelowej, z myślą o której powstały. W repozytoriach znajdują zastosowanie otwarte standardy
metadanych, umożliwiające stosowanie mechanizmów importowania,
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eksportowania, przechowywania i wyszukiwania cyfrowych dokumentów
w nich zgromadzonych [9, 2]. Taka ogólna definicja bez precyzyjnego opisu zawartości konieczna jest przy rozważaniu terminu samoarchiwizacji,
gdyż na podstawie tych rozważań zostanie określona zawartość repozytoriów, które zgodnie z ideą Open Access mają służyć samoarchiwizacji.
Nieco inna definicja określa repozytorium otwarte (open archive)
jako archiwum elektroniczne o charakterze naukowym (instytucjonalne lub dziedzinowe), w którym gromadzi się obiekty zwykle powstałe
w formie cyfrowej, czyli born-digital. Dostęp do niego jest bezpłatny
i wolny. Repozytorium jest elektronicznym systemem przechowywania
informacji często opartym na samoarchiwizacji [1]. Może to oznaczać,
że zamieszczenie materiałów w repozytorium nie jest jednoznaczne z samoarchiwizacją. Bożena Bednarek-Michalska i Lidia Derfert-Wolf podają
definicję samoarchiwizacji: „Samoarchiwizacja (self-archiving) – samodzielne przesyłanie swojej pracy do repozytorium, wsparte o współtworzenie metadanych i poparte zgodą prawnoautorską na udostępnienie” [1].
Obok tego pojęcia podana jest także definicja deponowania lub inaczej
autoarchiwizowania. Deponowanie (autoarchiwizacja) to proces publikacji w otwartych repozytoriach/archiwach, które gwarantują długotrwałe
archiwizowanie i możliwość wyszukiwania, udział w międzynarodowej
wymianie myśli, współtworzenie zasobów świata nauki i promocję nauki.
Wśród cech wyróżniających repozytoria znalazła się ponownie autorchiwizacja obiektów rozumiana jako deponowanie przez autorów materiałów
elektronicznych, czyli pełnych tekstów i metadanych do profesjonalnie
zarządzanych serwisów. Dopiero szczegółowe wyróżnienie materiałów
składowanych w repozytoriach pomaga ustrukturyzować te dwa niemal
identyczne znaczeniowo i przedmiotowo pojęcia. Przyjmując że rozróżnimy dwa główne rodzaje materiałów, tj. e-printy oraz inne opracowania naukowe i edukacyjne (w tym materiały nie przeznaczone do tradycyjnego
obiegu), autarchiwizacja jest terminem nadrzędnym do samoarchiwizacji.
Samoarchiwizacja bowiem według pierwotnej definicji Open Access jest
jednoznacznie wskazana jako zamieszczanie e-printów w repozytoriach.
Inna interpretacja określa autoarchiwizację (self-archiving) jako
proces polegający na wprowadzeniu do cyfrowego archiwum metadanych
dotyczących pracy oraz pełnotekstowego pliku. Praca wysyłana jest do
repozytorium przez jej autora, pracownika naukowego [9]. Brak poparcia
tej definicji typologią materiałów powoduje synonimiczność samoarchiwizacji i autoarchiwizacji. Ponadto termin self-archiving tłumaczony jest
jako autoarchiwizacja i samoarchiwizacja w sposób jednoznaczny. Jednak w przypadku wprowadzenia terminu deponowanie jako zastępczego
w stosunku do autoarchiwizacji, autorzy podważają słuszność stosowania
terminu autoarchiwizacji jako tłumaczenia z języka angielskiego terminu
self-archiving, który nie został określony jako deponowanie (lodge) przez
twórców ruchu wolnego dostępu. W tym miejscu pojawia się postulat,
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aby terminy samoarchiwizacji i autoarchiwizacji rozróżnić i ustrukturyzować w celu usprawnienia i nadania przejrzystości komunikacji w tym
zakresie. Chcąc podsumować ten zawiły wątek, utworzona zostanie próbna definicja samoarchiwizacji, uwzględniająca hierarchię wspomnianych
terminów.
Samoarchiwizacja to proces zamieszczania materiałów o charakterze naukowym w repozytoriach o otwartym dostępie w postaci e-printów.
Jest jedną z dróg publikowania według idei Open Access, nazywana zieloną drogą. Proces zamieszczenia materiałów piśmienniczych wsparty jest
wprowadzeniem przez autora metadanych opisu obiektu. Stanowi człon
autoarchiwizacji, czyli terminu odnoszącego się w sposób szerszy do cyfrowych materiałów piśmiennych i niepiśmiennych o charakterze naukowym, edukacyjnym i materiałów wspomagających, jak grafiki, materiały
audiowizualne oraz inne obiekty cyfrowe stanowiące materiał źródłowy
do badań.
Dokumenty publikowane w otwartych repozytoriach
Istnieje jeszcze jedna komplikacja związana z interpretacją terminu
e-print. Samoarchiwizowanie – jak już zostało zaznaczone – jest jedną
z form publikacji w otwartym dostępie. Open Access przybrać może dwie
postaci, dlatego też warto zaznaczyć dwa typy dokumentów piśmienniczych publikowanych w otwartym dostępie i wrócić niejako do definicji
Open Access. Pierwszy typ dokumentów to teksty recenzowane w czasopismach naukowych, które przeszły standardową drogę, tj. od wersji
autorskiej, poprzez etapy recenzji i poprawek do końcowego etapu, czyli publikacji w czasopiśmie Open Access. Ten typ dokumentów i proces
publikacji nie jest równoznaczny z samoarchiwizacją i nazywany jest złotym podejściem. Drugi typ dokumentów to e-printy. Zamieszczanie ich
w otwartych repozytoriach jest równoznaczne z samoarchiwizacją. Jest to
tzw. zielone podejście. E-printy najczęściej tłumaczone są jako posprinty
i preprinty w formie cyfrowej. Problem identyfikacji e-printów zauważyć
można stosunkowo często. Identyfikowane są nierzadko jako całość materiałów publikowanych w otwartym dostępie, włączając w to wspomniane teksty recenzowane i zamieszczone w czasopismach Open Access [4].
Wyłonienie właściwej definicji e-printów jest problematyczne. Zaliczenie
e-printów tylko do materiałów zamieszczonych w otwartych repozytoriach
wprowadza pewien ład w rozróżnieniu dwóch trybów OA i w utworzeniu
pewnej hierarchii pojęć. Czasopisma OA, jak i e-printy, są oczywiście
dokumentami born-digital, jednak e-printy od czasu powstania najwcześniejszych interpretacji zachodnich uznawane są za postprinty i preprinty
z wyraźnym zaznaczeniem, że postprint mimo swojej zgodności z tekstem
artykułu opublikowanego nie jest z nim równoznaczny.

12

Marek Deja

Kwestia postprintów i preprintów zamieszczonych w repozytoriach
Open Access jest dość jasna, jednak i tutaj pojawić się mogą pewne komplikacje. Preprinty to niezrecenzowane lub czekające na recenzję teksty,
które nie zawierają zmian wynikających z opinii recenzenta. Teksty te
najczęściej poddawane są ocenie metodą peer review. Takie postrzeganie preprintu jest na ogół w pełni spójne. Sporadycznie występują wyjątki. W Uniwersytecie w Glasgow uznano preprinty za szarą literaturę [5].
Postprinty z kolei to zrecenzowane metodą peer review teksty przeważnie
już przygotowane do opublikowania [11].
Aktywne funkcjonowanie grupy naukowców jako użytkowników
i zarazem twórców repozytorium jest warunkiem do recenzowania tekstów metodą peer review. Proces ten jest kluczowy dla rozumienia samoarchiwizacji jako sposobu przechowywania i udostępniania e-printów
oraz wszelkich poprawek i uaktualnień z nimi związanych w otwartym
repozytorium. Samoarchiwizacja niestety bardzo często identyfikowana
jest z samopublikowaniem, bloggingiem, sciencebloggingiem i archiwizacją tekstów na stronach WWW instytutów lub prywatnych. Należy je
jednak wyraźnie odróżnić od samoarchiwizacji. Bardzo często zdarza
się, że podczas rozpatrywania zagadnień związanych z samoarchiwizacją
termin ten zastępowany jest bardzo podobnym terminem samopublikowanie. W wyniku analizy i oceny serwisów internetowych świadczących
usługę samopublikowania1 udało się stworzyć definicję elektronicznego
samopublikowania. Elektroniczne samopublikowanie to samodzielne wydawanie przez autorów publikacji w formie elektronicznej za pomocą
wyspecjalizowanych internetowych serwisów samopublikowania. Proces
publikacji odbywa się najczęściej w sposób automatyczny, za pomocą
aplikacji internetowej (Software as a Service). Firma udostępniająca usługę na mocy umowy określa warunki podziału zysków ze sprzedaży publikacji w ramach wynagrodzenia i pokrycia kosztów utrzymania serwerów.
Serwis może zostać uznany za platformę samopublikowania tylko jeśli nie
może odmówić publikacji dokumentu ze względu na jego zawartość bez
jednoznacznego wskazania na naruszenie przepisów prawa.
Podsumowanie
Zjawisko samoarchwizacji oraz terminy mu pokrewne są w dalszym ciągu różnie interpretowane. Sytuacja ta ma miejsce również wśród
przedstawicieli nauki polskiej. Widoczny jest wpływ interpretacji tekstów
anglojęzycznych na zróżnicowanie definicji tego zjawiska. Ośrodki zajmujące się badaniem systemów komunikowania w nauce i informatologią wytworzyły różne interpretacje terminu samoarchiwizacji i terminów
1

Przykłady stanowić mogą: Feedbooks (http://www.feedbooks.com/), Amazon
Kindle Direct Publishing (https://kdp.amazon.com/), Smashwords (http://www.
smashwords.com/), Wydaje.pl (http://wydaje.pl/).
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pokrewnych. Istnieją także odmienne podejścia definicyjne w ramach
reprezentacji różnych dziedzin nauki. Za główne kryterium podziału
uznać tutaj można podział na definicje wywodzące się z nauk ścisłych
(uwzględniające bardziej techniczne aspekty) i nauk humanistycznych
(skupiających się na rozważaniach z punktu widzenia użytkowników,
podejście filozoficzne). Sytuacja taka negatywnie może się odbić na wizerunku profesji związanych z działalnością biblioteczną i informacyjną, jednak jest to sytuacja naturalna, gdyż idea nadrzędna jaką jest Open
Access zrodziła się z oddolnej inicjatywy wielu reprezentantów różnych
środowisk naukowych.
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Self-Archiving – a Problem with the Identification
of This Phenomenon
Abstract:
The ideas of Open Access and corresponding self-archiving are no
longer new. In the face of increasing popularization of openness of science
in many research centers around the world and in Poland it would seem
that all definitions associated with this type of science activities are already
well known and uniform. The term Open Access and related terms have
been adopted by researchers, scientists, scholars and students and now it
is important to consider the actual distinction between the concepts in this
field. The article discusses observed differences in the identification of
self-archiving phenomenon and related terms.
Keywords:
Open Access. Open science. Open repositories. Self-archiving.
Self-publishing.
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Biblioblogosfera, czyli klasyfikacja polskich
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Abstrakt:
W artykule zaprezentowano blogosferę biblioteczną. Dokonano zestawienia terminów blog, blog biblioteczny oraz wskazano ich typologię.
Omówiono założenia problematyki, funkcje i główne zadania bloggingu
bibliotecznego jako specyficznego typu publikacji elektronicznej. Scharakteryzowano blogosferę biblioteczną pod względem współuczestnictwa
w tworzeniu zasobu i kształtowaniu zawartości sieci oraz realizacji modelu Biblioteki 2.0. Możliwości wykorzystania biblioblogów i ich klasyfikację przedstawiono na przykładach z polskiej biblioblogosfery.
Słowa kluczowe:
Biblioteka 2.0. Blog. Blogosfera. Information literacy. Internet. Web 2.0.
Internet jako nowe i dynamiczne środowisko informacyjne człowieka stał się jednym z podstawowych źródeł i narzędzi do poszukiwania
informacji, a z drugiej strony jest medium komunikacyjnym dla użytkowników korzystających z jego zasobów.
Wraz z tym zasobem udostępnianej „wiedzy” w Internecie warto zastanowić się nad przydatnością tworzenia serwisów internetowych, publikacji elektronicznych oraz nad tym, jakie informacje można w nich znaleźć
i gdzie. W artykule zostaną omówione blogi biblioteczne, jako jeden z elementów publikacji elektronicznych wpisujących się do modelu Biblioteki
2.0, a także wskazane pojęcie i znaczenie blogosfery bibliotecznej.
*
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Blogowanie nie jest nowym zjawiskiem, ale stało się bardzo rozpowszechnioną formą współuczestnictwa w tworzeniu zasobu i kształtowaniu zawartości sieci przez grono jej użytkowników. Blogi pojawiły się
w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. i początkowo stanowiły uzupełniane na bieżąco zbiory linków, które autor strony uznawał za godne
polecenia. W latach 2001-2004 dominowały blogi w formie osobistych
pamiętników, później dopiero zyskały bardziej profesjonalny charakter
[9, s. 5].
Z całą pewnością blogi można uznać za internetowy fenomen
XXI w. [6], który ma ogromną siłę przebicia. Obecnie charakter i tematyka
blogów jest bardzo zróżnicowana.
Podążając za modą na blogowanie, swoją drogę odnalazły także biblioteki, które tworzą tzw. biblioblogi, czyli blogi biblioteczne. Realizują
one tym samym koncepcję Web 2.0 – aktywnego uczestnictwa w tworzeniu zasobów informacyjnych Internetu i wprowadzają jednocześnie
w (wirtualne) życie założenia Biblioteki 2.0 stosując się do wielu form
wykorzystywanych narzędzi.
Charakterystyka bloga
Rozwinięciem słowa blog jest angielski termin weblog, który jest
połączeniem dwóch słów: Web – sieć oraz log – dziennik [6]. Termin weblog pojawił się w 17 grudnia 1997 r. na stronie Robot Wisdom Weblog
(http://robotwisdom.com), autorstwa Johna Bargera – pracownika Instytutu Pedagogicznego Northwestern University. Strona ta uchodzi za pierwszy blog na świecie. Zmodyfikowanego i skróconego słowa blog użył jako
pierwszy Peter Merholz w 1999 r. – łącząc dwa słowa we blog, czyli my
blogujemy [3, s. 141].
W polskim Internecie za początek obecności blogów można przyjąć
lata 2000-2001, kiedy zaczął funkcjonować serwis www.blog.pl. Jednak
weblogi istniały już wcześniej. Zdaniem niektórych autorów pierwsza
w ogóle strona WWW, stworzona przez Tima Berners-Lee w CERN, miała właśnie postać bloga. Weblogi przeszły przez kilka etapów rozwoju.
W Wikipedii (w wersji anglojęzycznej) wyróżniono trzy etapy: 19942001, 2001-2004 oraz od 2004 do dzisiaj. Zmieniały się: forma blogów,
ich zawartość, wykorzystywane oprogramowanie i – co najistotniejsze –
funkcje oraz zakres społecznego oddziaływania. Pierwsze weblogi miały
z reguły charakter uzupełnianego na bieżąco zbioru linków z określonej
dziedziny. Następnie dominowały blogi – pamiętniki online. Z biegiem lat
weblogi „poważniały”, nabierały profesjonalnego charakteru [1, s. 171].
Jak rozumieć pojęcie blog?
Niektórzy tłumaczą to słowo jako internetowy „pamiętnik” (co sugeruje osobisty charakter tego narzędzia), inni używają tego sformułowa-
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nia w znaczeniu „dziennika” (co sugeruje, że jest on uzupełniany codziennie). Jest to błędne myślenie, ponieważ blog jest:
–– rodzajem strony internetowej;
–– utworzonej za pomocą gotowego szablonu;
–– do którego dodawane są wpisy (treści, posty);
–– ułożone chronologicznie, w kolejności od najstarszego do najnowszego, a także archiwizowane [4];
–– posiadają linki do innych stron WWW;
–– najczęściej tworzony jest przez jedną osobę lub grupę osób.
Blogi mają specyficzną strukturę, oprócz autora postów dużą rolę
odgrywają sami czytelnicy jego twórczości. Grupa ta posiada wiele przywilejów i narzędzi współuczestnictwa. Mogą oni komentować poszczególne wpisy polemizując z autorem lub innymi czytelnikami albo po prostu wyrażają swoje opinie na poruszany temat.
Lidia Derfert-Wolf w swoim artykule Blogi i RSS dla bibliotekarzy
i bibliotek tłumaczy, że „Blog to witryna internetowa, na której zamieszczane są datowane wpisy (posty) i wyświetlane w porządku chronologicznym, poczynając od najnowszego. Blog jest tworzony przez jednego
autora lub wspólnie przez grupę uprawnionych osób. Może być „pamiętnikiem” osobistym, utrzymywanym prywatnie albo oficjalnym – organizacji, gazety i wielu innych” [2].
Warto spojrzeć na rozumienie terminu, który jest czasami traktowany jako: gatunek literacki, rodzaj okrojonych portalów społecznościowych
i jako narzędzie opisywane w kategoriach komunikacyjnych [3, s. 141].
Prostą, definicję terminu podaje autor POPamiętania Marek Krajewski: „Blog to chronologiczny rejestr internetowych stron lub informacji,
które pojawiły się w sieci, uznanych przez jego twórcę za intrygujące, ciekawe, kontrowersyjne lub wartościowe, opatrzonych jego uwagami” [6].
By blog mógł zaistnieć jego „zamiary” muszą sprowadzać się do
idei bloga, którą sformułował Evan Williams, a mianowicie:
–– aktualności (możliwość łatwego i częstego wprowadzania nowych
materiałów);
–– zwięzłości (krótkie wpisy);
–– osobistego charakteru [4].
I innych:
–– walorów komunikacyjnych (dialog, współpraca, polemika, społeczność: autorzy – czytelnicy);
–– prostoty zakładania.
Ogół blogów, traktowanych jako medium komunikacyjne, nazwany
został blogosferą, czyli zbiorem wszystkich dzienników internetowych,
wzajemnie powiązanych poprzez linki wewnętrzne i odsyłacze.
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Terminu blogosfera – blogosphere po raz pierwszy użył (w formie
ukrytego żartu) Brad L. Graham, 10 września 1999: Goodbye, cyberspace! Hello, blogiverse! Blogosphere? Blogmos? Określenie to jest wiązane ze słowem logosphere, gdzie z greckiego oznacza świat słów, świat
dyskusji. Jego powszechne użycie datuje się od 2002 dzięki Williamowi
Quickowi [7].
Typologia blogów
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Wyróżniamy następujące rodzaje blogów (Rys. 1):
fotoblogi / photoblog – składajce się wyłącznie ze zdjęć, obrazów;
vlogi / videoblogi – zawierające materiały video lub krótkie spoty
filmowe;
audioblogi – składające się z audycji, plików dźwiękowych;
cosmicsblogi – publikujące komiksy;
sketchblogi – czyli blogi rysunkowe;
tumblelogi – łączą one w sobie wszystkie elementy multimedialne;
moblogi – są pisane za pomocą smartphonów;
sploty – to fałszywe dzienniki, redagowane przy użyciu komputera,
tzw. blogi spazmujące;
flogi – są pisane przez osobę opłaconą w celu „polecenia” [10].

Rys. 1. Typologia blogów według Krzysztofa Urbanowicza.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie typologii K. Urbanowicza [10].
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Grzegorz Gmiterek w swojej publikacji Biblioteka w środowisku
społecznościowego Internetu: Biblioteka 2.0 [3, s. 142] wyróżnia także
inne, aczkolwiek ważne rodzaje blogów (Rys. 2):
–– o charakterze prywatnym (indywidualne);
–– o charakterze instytucjonalnym, zbiorowe (specjalistyczne, kolektywne);
–– tekstowe składające się wyłącznie z tekstu;
–– linklog, czyli pierwotne blogi zawierające wyłącznie odnośniki;
–– dynamiczne posiadające dużą liczbę komentarzy i postów;
–– niedynamiczne;
–– mikroblog, czyli blogi o krótkich, jednozdaniowych wpisach.
Rys. 2. Typologia blogów według Grzegorza Gmiterka.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie typologii G. Gmiterka [3].

Oczywiście różne rodzaje blogów można ze sobą łączyć lub pobrać
z nich niektóre elementy i narzędzia, m.in. widety, szablony, wtyczki. Zostając blogerem należy pamiętać o wyznaczonym sobie celu, kontynuować przewodnią tematykę i koniecznie przestrzegać zasad panujących
w środowisku blogosfery oraz netykiety. Najczęściej wykorzystywaną
formą w bloggingu są blogi o charakterze prywatnym, stanowią one tym
samym najliczniejszą grupę spośród indywidualnych autorów.
Typologię blogów bibliotecznych sporządził Michael Stephens
w publikacji Blogs. Library Technology Reports. Wyróżnionych zostało
dziesięć typów biblioblogów:
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–– library news blogs – publikowane są wszystkie informacje związane
z tematyką bloga;
–– marketing and promotion blogs – umieszczane są ogłoszenia i promowane imprezy biblioteczne;
–– materials/resources blogs – za ich pośrednictwem zwraca się uwagę
na wybrane kategorie zbiorów bibliotecznych;
–– service oriented blogs – blogi poświęcone określonym usługom
bibliotecznym;
–– project blogs – blogi opisujące w kolejności chronologicznej np.
budowę nowego budynku biblioteki;
–– user-specific blogs – publikowane są na nich wiadomości i informacje o usługach bibliotecznych przeznaczonych dla poszczególnych
grup użytkowników biblioteki;
–– association and organization blogs – publikowane są wiadomości
i informacje związane z jakąś organizacją lub związkiem bibliotekarskim;
–– conference blogs – blogi poświęcone zagadnieniom związanym
z konferencją lub innym spotkaniem;
–– internal blogs – blogi służące wewnętrznej komunikacji w większej
jednostce organizacyjnej;
–– librarian’s blogs – blogi prowadzone przez bibliotekarzy [5, s. 23].
Blogging biblioteczny
Rozpatrując znaczenie i wykorzystanie blogów w bibliotekarstwie,
należy je traktować jako nową formę oferowania dotychczasowych usług
i prezentowania wizerunku biblioteki i bibliotekarza, jak również jako
źródło informacji [2]. By pokazać charakterystykę blogów bibliotecznych
należy w pierwszej kolejności zastanowić się jakie są wyznaczniki środowiska w którym strony te powstają.
Blogosferę biblioteczną można rozumieć jako:
–– nową formę prezentacji usług bibliotecznych;
–– prezentację wizerunku biblioteki i samych bibliotekarzy;
–– źródło informacji zawodowej (i nie tylko);
–– źródło komunikacji na linii biblioteka-czytelnik;
–– narzędzie do promocji bibliotek: ich działalności, usług, zasobów;
–– tablicę ogłoszeń;
–– różnorodną tematykę (naukową lub popularnonaukową).
Biblioblogi zawierają treści, materiały badawcze, przemyślenia,
poszukiwania, ciekawostki i inne informacje o bibliotece, jej działalno-
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ści i usługach. Pełnią funkcję socjalną (kontaktu i informowania użytkowników) oraz są platformą informacyjną. Warto zaznaczyć, że nie
udostępniają one opcji katalogowych, ale odwołują bezpośrednio do
katalogu online biblioteki.
Bibliotekarze, którzy chcą założyć blog, niekoniecznie muszą znać
zasady tworzenia stron internetowych. Mogą wykorzystać w tym celu już
istniejące platformy blogowe, takie jak: Blogger (Google), Wordpress.
com bądź ich polskie odpowiedniki, tj. Blog Onet.pl (Onet.pl), Bloog.pl
(Wirtualna Polska) i Blox (Gazeta.pl). Bardziej zaawansowani użytkownicy sieci mogą wykorzystać system zarządzania treścią WordPress jako
narzędzie na serwerach stron WWW czy prywatnych hostingach.
Blogi biblioteczne zwane inaczej biblioblogami pisane są najczęściej przez:
–– bibliotekarzy lub innych pracowników biblioteki (jako osobiste blogi na różne tematy);
–– biblioteki uczelniane, publiczne, szkolne, pedagogiczne m.in. blog
może posłużyć jako strona internetowa, narzędzie komunikacji, promocji instytucji;
–– stowarzyszenia – jako platforma informacyjna i badawcza;
–– osoby prywatne – jako kształtowanie własnego hobby, poszukiwanie
doświadczeń zawodowych;
–– czytelników (użytkowników biblioteki) zainteresowanych tematem.
Bożena Jaskowska zwraca także uwagę na blogowe możliwości:
edukowania użytkowników, przełamywania ich lęków przed biblioteką,
pozyskiwania nowych czytelników, budowania korzystnego wizerunku
instytucji, obustronnej komunikacji pracowników i klientów oraz walki
ze stereotypami bibliotekarskimi [3, s. 143].
Klasyfikacja polskich blogów bibliotekarskich
Blogi biblioteczne mają rozmaite formy i przeznaczenie, które
uwidaczniają się poprzez ich typologię. Specyfika polskich biblioblogów
pokrywa się w pewnym stopniu z typologią M. Stephensa, omawiając
przykłady i możliwości informacyjne wykorzystania biblioblogów skorzystano jednak z podziału dokonanego przez G. Gmiterka [3, s. 145-151].
Pierwszą grupę stanowią blogi rozumiane jako strona internetowa biblioteki. Wiele bibliotek nie stać na posiadanie lub założenie
własnej witryny WWW, dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych szablonów blogowych dostępnych bezpłatnie na różnych platformach. Decydując się na założenie bloga o charakterze strony
internetowej należy pamiętać, że staje się on wizytówką całej biblioteki. Z tej idei skorzystała np. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
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utworzyła blog o nazwie Biblioteka Blox (http://mbpwlodawa.blogspot.
com) – aktualnie prowadzi go na platformie Bloggera (po wcześniejszej
emigracji z Blox.pl).
Najliczniejszą grupą są blogi stanowiące „wirtualne wizytówki” bibliotekarzy, pracowników naukowych, studentów studiów bibliologicznych. Zaliczamy tutaj osobiste przemyślenia autorów piszących na tematy z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa,
prowadzonych badań, codziennej pracy w bibliotece, odnoszące się do
zagadnień technologicznych lub osobistych zainteresowań. Oto kilka
przykładów autorskich blogów bibliotecznych: Bibliowizjer – Agnieszki
Koszowskiej (http://bibliowizjer.blogspot.com), Malin.net – Marcina Malinowskiego (http://www.malin.net.pl), Blog Bibliotekarza – pracownika
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi (http://blogbibliotekarza.
blogspot.com), Cyfrowy świat infobrokera – Adama Jachimczyka (http://
jachimczyk.wordpress.com).
Kolejna grupa reprezentuje zasób dziedzinowy bloga. Oznacza to,
że informacje dziedzinowe lub odnoszące się do kultury są gromadzone
i udostępniane przez autorów danego dziennika. Najczęściej formy te prowadzone są przez bibliotekarzy lub pracowników naukowych, na których
umieszczane są wyniki badań, analiza problemów badawczych czy wskazywane nowe tezy. Są one wiarygodnym źródłem informacji, np. Blog
biblioteka 2.0: blog społeczności czytelników i bibliotekarzy cyfrowych
Biblioteki Śląskiej (http://blog.biblioteka20.pl/), gdzie prezentowane zagadnienia dotyczące modelu biblioteki drugiej generacji.
Warto zaznaczyć, że blogi, których treści odnoszą się do specjalistycznych obszarów badawczych mogą także wydatnie przysłużyć się
promocji nauki i kultury. Zazwyczaj są pisane pozbawionym naukowego
żargonu językiem oraz stanowią dowód na to, że badacze potrafią w prosty i atrakcyjny sposób przedstawić swoje tezy czy wyniki przeprowadzonych badań [3, s. 148].
Można wyróżnić także blogi wewnątrzbiblioteczne, skierowane
do dzieci i młodzieży oraz zawierające materiały pomocne w edukacji
szkolnej. Pierwsze z nich są nieodzownym elementem lub uzupełnieniem
strony internetowej biblioteki. Szczególnie w bibliotekach publicznych
stosowane są takie praktyki, gdzie każda z filii prowadzi swój odrębny
dziennik internetowy. Idealnym odwzorowaniem tego zamysłu jest aż
szesnaście blogów filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (dostępne na stronie: http://www.mbp.katowice.pl). Ich podstawową funkcją
jest informowanie o aktualnościach bibliotecznych, pomoc, bezpośrednia
komunikacja i dyskusja na linii bibliotekarz-czytelnik.
Blogi skierowane do dzieci i młodzieży, jak sama nazwa mówi, prezentują ciekawe tematy dla młodszej grupy wiekowej. W tym przypadku
znacząca jest szata graficzna strony, użycie elementów multimedialnych,
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interaktywnych oraz charakter edukacyjny zamieszczanych treści. Dziennik Filii numer 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (http://
biblioteka13.blogspot.com), to wzór dla innych bibliotek dziecięcych.
Powiązane z poprzednią grupą są blogi zawierające materiały pomocne w edukacji szkolnej. Blogi te są źródłem wiedzy oraz platformą,
na łamach której zamieszczane są ciekawe informacje dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców poszukujących multimedialnych treści dotyczących
tematów wchodzących w skład poszczególnych przedmiotów szkolnych
oraz wydarzeń związanych z działalnością danej szkoły i biblioteki [3,
s. 150]. Jako przykład można wyróżnić blog Biblioteka szkolna „Dzwoneczek” (http://bibliotekasp.blog.onet.pl) Biblioteki Szkoły Podstawowej
im. M. Dąbrowskiej w Kaźmierzu promujący interesujące lektury, konkursy czytelnicze i inne wydarzenia.
Jedną z najchętniej praktykowanych form bibliologów są blogi
będące przewodnikiem po świecie książek. Pamiętniki te tworzą wspólnie bibliotekarze i użytkownicy, którzy polecają przeczytane książki,
charakteryzują autorów, a także informują o nowościach wydawniczych
na rynku. Przykładem może być Blog Biblioteki Szkolnej Gimnazjum nr 1
im. T. Kościuszki w Zawierciu Za półką z książkami (http://library1gim.
blogspot.com) lub blog Mały Pokój z Książkami, czyli o dobrych książkach dla dzieci nie tylko dla dzieci (http://poczytajmi.blox.pl/html).
Na uwagę zasługują blogi skupiające się na aktualnościach dotyczących świata bibliotek i informacji. Są one niezbędnym miejscem
do zawiadamiania o bieżących kierunkach rozwoju dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (także pokrewnych), wydarzeniach,
nowościach, technologiach oraz ważnych publikacjach. Przykładem tej
grupy był EBIBlog, a obecnie Elektroniczna BIBlioteka portal bibliotekarzy i pracowników informacji, można również wskazać Warsztat Badacza
(http://ekulczycki.pl), tj. blog Emanuela Kulczyckiego.
Podsumowanie
Uruchamiając blog biblioteczny czy też blog prywatny należy
pamiętać o celu, jaki stawiamy sobie wykorzystując ten sposób komunikacji i konsekwentnie stosować wybraną przez nas konwencję dzielenia
się informacjami w takiej formie [8].
Fenomenem blogów bibliotecznych jest to, że stanowią one źródło
praktycznej i użytecznej informacji, odnoszące się do szerokiego spektrum funkcjonowania samej instytucji. Trzeba zachęcać bibliotekarzy do
tworzenia i pisania własnych blogów. Jest to nie tylko dobre doświadczenie, ale i możliwość pogłębiania wiedzy [6].
Reasumując, biblioblogi są „miejscem” dostosowanym do współczesnego użytkownika Internetu, a tym samym zachęcają i przyciągają
ich uwagę. Każdy z czytelników tego rodzaju publikacji elektronicznych
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z pewnością doceni zmiany w dziedzinie bibliotekarstwa, pojawiające
się z dnia na dzień, a tym samym będzie mógł uczestniczyć w tworzeniu
zamieszczanych treści.
Blogi biblioteczne to przede wszystkim bardzo dobre narzędzie
komunikacji między pracownikami biblioteki a jej czytelnikami, stanowią
źródło informacji o książnicy, jej ofercie i bieżącej działalności. Pełnią wiele funkcji m.in. informacyjną, naukową, edukacyjną i rozrywkową. Budują
korzystny wizerunek biblioteki i bibliotekarzy, stanowią świetny rodzaj
promocji instytucji i realizowanych przez nią projektów lub wydarzeń.
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Folksonomia jako przykład aktywności użytkowników w sieci
Abstrakt:
W artykule przedstawiono etymologię i charakterystykę terminu
folksonomia oraz tag. Przybliżono zastosowanie tych terminów w praktyce serwisu LibraryThing. Analizie poddano także praktyki środowiska
bibliotekarskiego w aspekcie wykorzystania folksonomii na przykładzie
trzech bibliotek cyfrowych: Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Polony oraz Cyfrowej Biblioteki Bibliologicznej.
Słowa kluczowe:
Biblioteka Cyfrowa. Folksonomia. Katalogowanie. LibraryThing. Tag.
Etymologia terminu
Termin folksonomia został utworzony i użyty po raz pierwszy przez
Thomasa Vander Wala w 2004 r. Pojęcie to w Wikipedii definiowane jest
jako praktyka kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie wyselekcjonowanych słów kluczowych [1]. Źródłosłowu można doszukiwać się
w słowie taksonomia. Poniższy schemat (Rys. 1) ilustruje etymologię powstania terminu folksonomia. Źródłosłowu możemy doszukiwać się w języku angielskim oraz greckim. Słowo to powstało z połączenia słów –
angielskiego folks – ludzie oraz greckiego nomia – system rządzących
daną dziedziną.
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Rys. 1. Schemat etymologii słowa folksonomia.

Źródło: Opracowanie własne.

Często termin ten jest określany synonimami takimi jak: tagowanie,
społeczna klasyfikacja, społeczne indeksowanie, kolektywna inteligencja
sieci oraz kumplonomia. Wśród synonimów uwagę zwraca określenie kolektywna inteligencja sieci, który został stworzony przez Howarda Rheingolda uważającego, że: „poznając zakładki osób, które mają podobne do
naszych zainteresowania, odkrywamy kolejne przykłady zasobów wiedzy,
do której inaczej moglibyśmy nie dotrzeć” [2]. Jedynym odpowiednikiem
w języku polskim jest zaproponowany przez Justynę Hofmokl „kumplonomia”. Autorka zdefiniowała to pojęcie jako spontaniczny proces kategoryzacji zasobów Internetu przez samych użytkowników [5].
Znaczniki, etykiety, tagi – czym są?
Tag jest słowem w dowolnej osobie i liczbie. Nadawany jest w sposób spontaniczny przez użytkowników sieci. Słowa tag, znacznik lub etykieta stosuje się wymiennie. Proces oznaczania dokumentów jest określany mianem tagowania. Charakteryzuje się dynamicznością i spójnością.
Tagi wykorzystywane są przy wyszukiwaniu w danym dokumencie czy
też bazie danych. Najbardziej popularne tagi są zazwyczaj wyróżnione
graficznie poprzez np. pogrubienie czy zwiększenie czcionki. Tagi, które
występują kilka razy na danej stronie są „klasyfikowane” w tzw. chmury tagów. Jest to graficzno-tekstowa forma mapy strony internetowej [6],
którą tworzą tagi dodawane przez internautów. W aspekcie tagów możemy mówić o ich ważności, czyli hierarchiczności. Tworzona jest poprzez
częstotliwość użycia tego samego tagu do oznaczenia innego dokumentu
tak samo brzmiącym znacznikiem. Na zjawisko to wpływa również liczba
kliknięć czy indywidualne ustalenia administratora strony. Istnieje duże
zagrożenie, że w chmurze tagów wystąpi zjawisko szumu informacyjnego
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oraz „wymuszenie popularności” [6] poprzez oznaczanie danego obiektu
celowo najpopularniejszym tagiem z chmury. Zjawisko to jest bardzo niepożądane ponieważ tworzy sztuczną hierarchiczność, a także redefiniuje
najpopularniejszy tag poprzez podpięcie innych dokumentów niezwiązanych treściowo ze znacznikiem.
Zastosowanie tagów w serwisie LibraryThing
Praktyczne zastosowanie folksonomi widoczne jest w serwisie LibraryThing. Zjawisko to w serwisie ma charakter niekomercyjny i amatorski, co powoduje, że każdy użytkownik, który taguje staje się ekspertem
w zakresie danego zasobu serwisu. Autorem i pomysłodawcą serwisu jest
Tim Spalding. Serwis został uruchomiony 29 sierpnia 2005 r.
Obecnie z LibraryThing korzysta 1 751 899 (stan na 17.11.2013)
użytkowników, skatalogowanych zostało natomiast 86 037 060 (stan
na 17.11.2013) książek. Liczba tagów wynosi 103 163 418 (stan na
17.11.2013). LibraryThink jest serwisem, który służy do przechowywania
i udostępniania katalogów książek oraz pojedynczych woluminów z różnych dziedzin. Jest on wykorzystywany zarówno przez biblioteki, wydawców jak i samych autorów. LibraryThing łączy się również z bibliotekami
i księgarniami z całego świata, pobierając od nich informacje bibliograficzne. Z polskich źródeł dostępne są jedynie dwa: Biblioteka Narodowa
i Biblioteka Politechniki Krakowskiej [4].
Serwis ma charakter społeczny ponieważ w rolę katalogerów wcielają się również amatorzy – użytkownicy sieci, a nie tylko doświadczeni
bibliotekarze czy też eksperci. Tagi w LibraryThing prezentowane są za
pomocą chmur tagów. Grupują je w kilkanaście kategorii:
–– 50 największych bibliotek;
–– 25 najlepszych języków;
–– 25 najczęściej recenzowanych książek;
–– 25 najlepszych prac według rankingu;
–– 50 najwyżej ocenianych autorów;
–– 50 najniżej ocenianych autorów;
–– najpopularniejsi autorzy tagów;
–– 75 najlepszych autorów książek;
–– 75 najlepszych tagów;
–– 50 najdłuższych tagów (Rys. 2).

30

Agnieszka Paszek

Rys. 2. Przykład chmury tagów.

Źródło: [3].

LibraryThing umożliwia również przeszukiwanie swoich zasobów
za pomocą wyszukiwarki – wyszukiwanie proste. Użytkownik, który kieruje zapytanie informacyjne do systemu może wyszukiwać za pomocą
takich kryteriów jak:
–– autor dzieła;
–– tytuł dzieła;
–– seria;
–– tag;
–– dziedzina.
Po określeniu kryterium wyszukiwawczego system ukazuje wynik,
tak jak w wyszukiwarkach typu Google (Rys. 3).
Rys. 3. Wynik wyszukiwania prostego dla terminu folksonomia.

Źródło: [3].
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Następnie po wybraniu wyniku ukazuje się użytkownikowi „półka”
przypominająca regał biblioteczny, na której umieszczone są odpowiedzi
na zapytanie informacyjne. Z prawej strony znajduje się chmura tagów,
która zawiera tagi powiązane z tagiem, którego poszukujemy (Rys. 4).
Rys. 4. „Półki z książkami” oznaczone tagiem folksonomia.

Źródło: [3].

Na stronie znajdziemy oznaczenie kto jest autorem danego tagu, jak
również kto go użył. Pomocnym rozwiązaniem są przykłady podobnych
zestawów tagów zawierających wyszukiwane słowo (Rys. 5).
Rys. 5. Chmura tagów używanych przy wyszukiwaniu za pomocą tagu
folksonomia.

Źródło: [3].
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Wykorzystanie folksonomii w katalogach bibliotecznych i serwisie
Bibliosfera.net
Zjawisko folksonomii w środowisku bibliotecznym wciąż jest niechętnie praktykowane, zarówno w katalogach OPAC, jak i na stronach
internetowych bibliotek. Osoba, która „kataloguje” korzystając z narzędzi
folksonomii jest amatorem, a nie ekspertem, co utwierdza bibliotekarzy
w przekonaniu, że użytkownik wprowadzi chaos do katalogu. Obawą
bibliotekarzy jest również i to, że słowa, których użyje użytkownik, nie
będą miały większego sensu lub też będą obarczone błędami gramatycznymi lub ortograficznymi. Kolejnym ryzykiem związanym z tagowaniem
jest tworzenie tagów „dla żartu”, co skutkuje tym, że tag nie będzie miał
żadnego związku z daną książką. Zwolennicy folksonomii ze środowiska
bibliotekarskiego uważają jednak, że stanowi to ciekawy sposób umożliwienia użytkownikowi opisywania książek „poprzez katalog”: „Konfrontacja opisów rzeczowych wykonanych przez bibliotekarza z tagami
nadanymi przez użytkowników byłaby na pewno interesująca” [5]. Wykorzystanie tego zjawiska jest charakterystyczne dla idei Biblioteki 2.0, której cechy posiada m.in. Śląska Biblioteka Cyfrowa czy też Bibliologiczna
Biblioteka Cyfrowa.
Analizując wykorzystanie tagów w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej
można wysunąć wniosek, że pomimo możliwości dodawania tagów do
książek użytkownicy nie korzystają prawie w ogóle z tej funkcji. Można
zatem postawić pytanie dlaczego nie korzystają z tego narzędzia? Zastosowanie folksonomi w katalogu bibliotecznym czy też bibliotece cyfrowej znacznie ułatwia wyszukanie dokumentów powiązanych z szukanym
przez nas słowem. Natomiast sam katalog stałby się bardziej „przyjazny”
dla osoby poszukującej materiałów na dany temat.
Śląska Biblioteka Cyfrowa posiada możliwość wyszukiwania złożonego za pomocą tagów. Po wybraniu tej opcji mamy możliwość przejrzenia listy tagów, jakie są utworzone. Obecnie lista ta zawiera czterdzieści cztery tagi, które są ułożone alfabetycznie. Dla pokazania skali bardzo
małego zjawiska w całej Śląskiej Bibliotece Cyfrowej na dzień 17 listopada 2013 r. zdigitalizowanych było 79 135 publikacji. Ciekawostką
jest, że pomimo możliwości przeszukiwania zasobów za pomocą tagów
w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej nie występuje ani jeden tag. Natomiast Biblioteka Cyfrowa Polona, która jest koordynowana przez Bibliotekę Narodową nie posiada w ogóle wyszukiwania za pomocą tagów, jak
również użytkownik nie ma możliwości oznaczania tagami książek.
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Orzeczenie sądowe w Polsce. Rys historyczny*
Abstrakt:
Orzeczenie sądowe w prawie jest integralnym elementem procesu
sądowego stosowania prawa. W ujęciu dokumentalnym można je rozpatrywać jako nośnik ważnych społecznie informacji o prawie i zaliczyć
do problematyki związanej z informacją specjalistyczną. Na przestrzeni
wieków zakres semantyczny pojęcia „orzeczenie sądowe” zmieniał się,
podobnie jak forma i zakres decyzji sądu zaliczanych do tej kategorii.
Właściwie dopiero od około połowy XIII w. można mówić o dokumentalnej formie orzeczenia sądowego, gdyż wcześniejsze rozstrzygnięcia miały
charakter ustny.
Słowa kluczowe:
Historia. Informacja prawna. Księgi sądowe. Orzeczenie sądowe.
Orzecznictwo sądowe. Polska. Prejudykaty. Sądownictwo.
Sentencjonarz. Wyrok.
Wprowadzenie
W Polsce aktualnie do katalogu tzw. źródeł prawa, zgodnie z art. 87
ustawy zasadniczej zalicza się: Konstytucję, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Są to
dokumenty zaliczane do kategorii aktów stanowienia prawa, przeciwstawiane dokumentom powstałym w wyniku stosowania prawa. W ujęciu
zaproponowanym przez Jerzego Wróblewskiego stosowanie prawa pole* Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki
przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS2/01062. Projekt
nosi tytuł „Zautomatyzowane systemy informacyjne dotyczące orzecznictwa
sądowego. Analiza modelowa”.
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ga na wykorzystywaniu przez odpowiednie organy swoich kompetencji
do działań polegających na wydaniu określonego rodzaju decyzji [20,
s. 8, 10]. Orzeczenia sądowe są wynikiem sądowego stosowania prawa,
czyli aktywności sądu prowadzącej do wydania decyzji (rozstrzygnięcia)
w konkretnej sprawie. W przeciwieństwie do źródeł prawa nie posiadają
one mocy wiążącej, mają jednak znaczący wpływ na rozpowszechnianie się określonej, przyjętej przez sąd interpretacji przepisów. Powyższe
ścisłe relacje procesów stanowienia i stosowania prawa pozwalają uznać,
że sądy i orzecznictwo sądowe są tak samo stare jak prawo.
Liczne definicje „orzeczenia sądowego”1 formułuje współczesna
doktryna prawa2. Z informatologicznego punktu widzenia są one jednak
mało przydatne. W informacji naukowej orzeczenie sądowe to przede
wszystkim specyficzny typ dokumentu przekazujący treści o charakterze
prawnym i zaliczany do problematyki związanej z informacją specjalistyczną. W tym ujęciu można go dokładniej opisać jako wytworzony na
mocy prawa oficjalny, sformalizowany, utrwalony komunikat konkretnego sądu, skierowany do konkretnych odbiorców (stron) w konkretnej
sprawie, który w wersji zanonimizowanej3 może być przeznaczony do
rozpowszechniania w charakterze informacji publicznej.
Jest on również elementem procesu orzekania. Wydanie decyzji
sądowej następuje po zamknięciu rozprawy albo w jej toku. Poprzedza
go niejawna narada składu orzekającego i głosowanie. Komunikat sądu
ma dwojaką formę: ustną i pisemną. Forma ustna to wersja skrócona
formy pisemnej. Jest dostępna dla wszystkich uczestników jawnej rozprawy. Ogłoszenie rozstrzygnięcia następuje przez odczytanie sentencji.
Następnie – co nie zawsze ma miejsce – sędzia podaje główne powody
rozstrzygnięcia. Forma pisemna w wersji pełnej, niezanonimizowanej jest
dostarczana wyłącznie stronom oraz przechowywana w sądzie w aktach
sprawy. Wersja zanonimizowana, czyli pozbawiona danych osobowych,
może zostać upubliczniona w zautomatyzowanych systemach informacji
prawnej albo w oficjalnych publikatorach.
Etymologia pojęcia „orzeczenie sądowe”
Termin „orzeczenie sądowe” wszedł do użytku stosunkowo niedawno. Pojawił się on w języku prawnym dopiero w połowie XIX w.
(1861), a sensu prawnego nabrał jeszcze później, bo dopiero na początku XX w. W Słowniku języka polskiego pod redakcją Jana Karłowicza,
1

Ze względów stylistycznych terminy „orzeczenie sądowe”, „decyzja sądu”,
„rozstrzygnięcie sądu” będą stosowane na zasadzie synonimów.
2
Por. [8, s. 26; 16 s. 40; 17, s. 294; 4, s. 5; 3, s. 19].
3
Anonimizacja oznacza pozbawienie dokumentu informacji chronionych przepisami prawa, np. danych osobowych.
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Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego w 1904 r. zdefiniowano go jako: „sąd, zdanie, decyzja, wyrok, opinia” [18, s. 384].
Do tego czasu funkcjonowało wiele innych nazw, których znaczenie wpisywało się w większym lub mniejszym stopniu w zakres semantyczny współczesnego terminu „orzeczenie sądowe”. W zasadzie określenia te pełniły rolę synonimów. Można spekulować, że wpływ na terminologię miało również położenie geograficzne, bo np. miasta pozostające
w obszarze wpływu prawa niemieckiego prawdopodobnie częściej wykorzystywały termin pochodzenia niemieckiego „ortyl” niż miasta należące do wpływu prawa polskiego4. Można wyróżnić za Aleksandrem Zajdą
[21, s. 73-74], takie określenia jak:
–– od czasów prasłowiańskich do XV w.: „skaźń”, „skazanie”, „prawo”,
„ortyl” (inaczej: „ortel”, „hortyl”), „osądzenie”, „osąd”, „wyrzeczenie”, „wyrzekniecie”, „rozsąd”;
–– XVI w.: „dekret”, „sentencja” (inaczej: „sentencyja”), „wyrok”;
–– XX w.: „orzeczenie sądu”.
W okresie staropolskim najczęściej stosowano określenia: „ortel”,
„skazanie”, „prawo” i „osądzenie”. W XVI w. doszły: „dekret”, „sentencyja” i „wyrok”. Przy czym, jak pisze A. Zajda, „zapewne wyrok nie od
razu funkcjonował w znaczeniu identycznym z dzisiejszym – niewątpliwie najpierw miał znaczenie «postanowienie, decyzja, ustalenie» (spotykane jeszcze w XVIII w.)” [21, s. 77]. Dopiero około lat sześćdziesiątych
XVIII w. w tekstach urzędowych zauważa się jego częstsze użycie. Dwa
pozostałe – dekret i sentencja – były zapożyczeniami z języka łacińskiego.
Przebieg procesu orzekania
Pierwsze orzeczenia na ziemiach polskich były ogłaszane ustnie
i publicznie. Od około połowy XIII w. orzeczenia sądów książęcych na
koszt i prośbę strony uczestniczącej w procesie mogły zostać wydane
w formie pisemnej [2, s. 174]. Uwierzytelniano je pieczęcią i podpisami
księcia oraz obecnych na sądzie asesorów [14, s. 183]. Należy podkreślić,
że sądy niższe wydawały orzeczenia ustne znacznie dłużej, aż do upowszechnienia się instytucji ksiąg sądowych.
4

„Innym źródłem prawa niemieckiego były orzeczenia sądów macierzystych wydawane w konkretnych sprawach przekazanych przez miasta-córki do rozstrzygnięcia, czyli ortyle. Orzeczenie takie składało się z dwóch części: postawionego
pytania i rozstrzygnięcia. Ortyle były nie tylko rozstrzygnięciami konkretnych pytań, ale mogły mieć również charakter precedensów, tzn. że stosowano się do nich
w praktyce sądowej przy rozpoznawaniu analogicznych spraw. […] Największe
znaczenie w praktyce sądów miejskich miały ortyle magdeburskie. Zachowały się
one do naszych czasów w formie zbiorów. Najpełniejszy był zbiór ortyli magdeburskich dla Wrocławia i Krakowa powstały u schyłku XIV w. w języku niemieckim, następnie tłumaczony i wielokrotnie przeredagowywany.” [19, s. 85].

38

Honorata Zarębska

Od XIV w.5 wpisywano je w porządku chronologicznym do ksiąg
sądowych, a strony po uiszczeniu odpowiedniej opłaty mogły uzyskać
wypis z nich. Jak pisze Stanisław Kętrzyński: „można sądzić, że na przełomie XIV i XV [wieku – przyp. H.Z.] istniały takie księgi [sądowe – przyp.
H.Z.] we wszystkich sądach polskich, z wyjątkiem jednej Rusi, gdzie je
wprowadzono dopiero po nadaniu Rusi prawa polskiego w r. 1434” [10,
s. 448]. Ogólnie można je podzielić na księgi sądowe ziemskie (z łac. libri
terrestres), grodzkie (z łac. libri castrenses), miejskie: radzieckie i ławnicze oraz wiejskie [19, s. 88].
Księgi sądowe wiejskie były we wsiach samorządowych prowadzone przez sołtysa z ławnikami (księgi gromadzkie), w innych – panowie
wsi. Do połowy XVI w. spisywano je po łacinie [19, s. 95-96]. Dopiero
w okresie Odrodzenia rozpoczęły się dążenia zmierzające do wprowadzenia języka polskiego do jurysprudencji, chociaż nawet w XIV w. wiele
zapisów w księgach sądowych podawano po polsku (np. roty przysiąg
sądowych) [12, s. 40-41].
W XVI w. same rozstrzygnięcia (tzw. „sentencyje”) sądu zaczęto
umieszczać w specjalnych księgach, zwanych sentencjonarzami [7,
s. 303]. Pod sentencyją podpisywał się cały skład sędziów, a następnie
wynik rozstrzygnięcia ogłaszano publicznie i ustnie na podstawie zapisu
z sentencjonarza. Dopiero po zakończeniu postępowania pisarz formułował pełny tekst orzeczenia wraz z motywami w formie, którą otrzymywały również strony. Jak wspomniano wcześniej, w odniesieniu do orzeczeń
sądowych funkcjonowało wówczas określenie dekret6, stąd też nazwa na
księgi sądowe, w których je zapisywano – księgi dekretów (z łac. libri
decretorum, dekretarze [6, s. 911]).
W sądach jednoosobowych treść orzeczenia formułował sam
sędzia, natomiast w sądach kolegialnych istniały zasady jednomyślności
sędziów (okres średniowiecza) lub większości głosów (czasy nowożytne)
[13, s. 184]. W praktyce księgi sądowe były prowadzone i utrzymywane przez pisarzy sądowych lub ich zastępców. Oni również zajmowali
się sporządzaniem orzeczeń w formie dokumentów. Sędzia zatwierdzał
je jedynie swoim podpisem: „[Pisarz sądowy – przyp. H.Z.] po wprowadzeniu przez obrońcę sprawy wpisywał dany wyrok w oddzielny rejestr
5

Najstarsza zachowana księga sądowa to Księga ziemska krakowska prowadzona od 1374 r.
6
W XVIII w. pojawiły się w polskim prawie tzw. „dekrety kondiktowe”. Wyraz
„kondikt” oznaczał w języku palestry „zmowę”, co jednak należy współcześnie rozumieć jako „umowę” lub nawet „ugodę”. Strony w postępowaniu mogły,
podobnie jak dziś, zawrzeć między sobą ugodę, a jeśli chciały, aby miała ona
moc wyroku sądowego same musiały go napisać i złożyć do sądu w formie illacji (wniosku składanego przed sądem przez stronę), którą powtarzały po trzech
dniach. Dopiero wtedy orzeczenie wpisywano do sentencjonarza, a później do
dekretarza i stawało się ono prawomocne. [5, t. 1, s. 309 oraz t. 2, s. 262]
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(sentencyonarz) i z takowego obszerne a prawem poparte wypracowawszy zdanie (dekret, wyrok), tudzież do podpisu Prezydującemu w sądzie
podawszy je, doręczał stronom następnie” [15, s. 585].
Do kwestii sporządzania wpisów w księgach sądowych odniósł
się nawet Stanisław August w swoim uniwersale z 1777 r. dotyczącym
sprawozdań, jakie mają składać sądy ze swojej działalności. Zwrócił się
w nim do sędziów, aby nie zapominali oni własnym podpisem autoryzować wpisów w sentencjonarzach oraz dekretarzach i podkreślał, że wpisy
a także wypisy, powinny być tworzone starannie: „[ażeby sędziowie –
przyp. H.Z.] inkwizycye przez się wyprowadzone podpisywali, po przeczytanych z sentencyonarza stronom dekretach też same in forma ułożone
czytali i z sentencyonarzem weryfikowali, żeby ekstrakty dekretów z wyrokiem in stuba [w izbie sądowej – przyp. H.Z.] ogłoszonym zgadzały się,
ażeby wszelkie do sądu wniesienia ekscepcye przez sentencyą zizolowane znajdowały się w wydawanych stronom dekretach, zakładane do wyższego sądu apelacye adnotowane bywały, ażeby w czasie prawem oznaczonym dekreta publikowane strony rekwirujące wydawane odbierały”7.
Księga dekretów mogła też funkcjonować jako dział ksiąg sądowych8.
W XVI w. w sądach grodzkich przyjął się zwyczaj prowadzenia ksiąg
w dwóch wersjach: pierwsza wersja, zawierała wpisy w formie krótkiej
i nazywana była protokołem, druga – posiadała dokładniejsze konstruowane na podstawie protokołów wpisy i opatrzone różnymi formułami
w formie czystopisu (nazywano je induktą) [12, s. 40-41]. Czystopisy te
były przedmiotem największej pieczy kancelarii w przeciwieństwie do akt
pomocniczych (regestrów i protokołów) [11]. Instrukcja sądowa nakazywała księgę sądową „pod trzema kluczami, Sędziego, Podsędka i Pisarza
chować, i nie inaczej jak przez wszystkich razem w czasie od Woźnego
z ich nakazy wywołanym otwierać na to, ażeby się ci, co wypisy z niej
mieć pragną, zgłaszali po takowe” [15, s. 602-603]. Skąd potrzeba specjalnych zabezpieczeń tychże ksiąg? Należy przypomnieć, że znajdowały
się tam również „umowy o sprzedaż dóbr i zastawy zawarte”, czyli tzw.
inskrypcje (akty woli jednostronne lub dwustronne, z których szczególną
wagę miały umowy dotyczące nieruchomości [12, s. 40-41]). Ewentualne
zaginięcie albo zniszczenie ksiąg mogło wpłynąć drastycznie na niektóre
stosunki materialne.
Uniwersał króla Stanisława Augusta za zdaniem Rady Nieustającej w sprawie
raportów, jakie mają składać sądy z swoich czynności. Warszawa 14 lutego 1777.
Zob. [1].
8
W Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie znajdują się na przykład
Księgi Sądu Referendarskiego z lat: 1582, 1591-1794, których struktura odzwierciedla powyższe stwierdzenie. Księgi dekretów zachowały się z lat 1591-1789.
Zawierają one wpisy tylko tych dekretów, które w formie dokumentów zostały
przez strony za opłatą kosztów wyekspediowane z kancelarii.
7
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Zasada pisemności orzeczeń dała możliwość wprowadzenia rzeczywistej kontroli instancyjnej, pozwalała w praktyce na wnoszenie apelacji.
Jak pisze Wacław Aleksander Maciejowski: „[wcześniej – przyp. H.Z.]
sędzia o wyrok zapytany, mógł zaraz odpowiedzieć, że go nie pamięta.
W r. 1347 odkładał odpowiedź do dnia następnego; W r. 1531 (wg świadectwa statutów wiślicko-piotrkowskiego i mazowieckiego, które około
tych lat zredagowano), do kilku ją godzin zwlekał. Odtąd [od momentu
wprowadzenia ksiąg sądowych – przyp. H.Z.] nie potrzebowano pytać
go o to, mając na swe rozkazy księgę sądową. Zajrzawszy w nią i przeczytawszy tamże wyrok, który strony niezadawalniał, mógł zaraz wyrzec,
że się «bierze za laskę» (1), czyli że sprawę w jednym sądzie przegraną
wywołuje przed drugi” [15, s. 660-661].
Warto również wspomnieć o interesującym historycznym źródle informacji o orzecznictwie, w którym można odnaleźć co prawda nie same
orzeczenia, lecz ich wzory, czyli o tzw. prejudykatach sporządzanych
przez notariuszy królewskich. Były to wyciągi ze spraw sądowych wraz
z rozstrzygnięciami w formie kazusów. Podawały stan prawny, fikcyjne
dane osobowe stron (np. Idzik, Piotr, Jan) oraz modelowe rozstrzygnięcie
[12, s. 29]. Prejudykaty należy kojarzyć z czternastowiecznymi statutami
Kazimierza Wielkiego, który dążył do ujednolicenia systemu prawnego
w Polsce również poprzez ujednolicenie orzecznictwa. Dwa wieki później nadal gromadzono orzecznictwo sądów królewskich w specjalnych
zbiorach (np. zbiór opracowany przez Jakuba Przyłuskiego). Jak twierdzi
Bogdan Lesiński, ówcześni prawnicy uznawali je za źródło obowiązującego prawa [13, s. 32, 46]. Przykładem krótkiego prejudykatu ze statutów
kazimierzowskich ilustrującym zawartość takiego kazusu jest ten o ucięciu palców. Piotr oskarżył w nim Jana, iż ten mu swoim mieczem cztery
palce u ręki uciął, czemu Jan zaprzeczył. Ponieważ Piotr po upływie roku
żądał zadośćuczynienia za swe palce, sąd nakazał Piotrowi przysiąc, że
palce uciął mu Jan [9, s. 90].
Wyroki sądowe
O ile współcześnie wyrok jest rodzajem orzeczenia sądowego, to
dawniej zakresy semantyczne obu terminów pokrywały się. W takim podejściu wyróżniano dwa zasadnicze rodzaje wyroków (w znaczeniu orzeczenia sądowego) – wyrok przedstanowczy (z łac. sententia interlocutoria, interlokut), rozstrzygający o kwestiach formalno-procesowych, który
mógł być wydawany w czasie trwania procesu i podlegał zaskarżeniu oraz
wyrok stanowczy (z łac. sententia definitiva, końcowy), dotyczący istoty
sprawy i rozstrzygający merytorycznie spór ogłaszany na końcu postępowania. Współcześnie rozstrzygnięcia w procesie także zapadają bądź
w formie wyroku kończącego sprawę w danej instancji, bądź w innych
przypadkach w formie postanowień. Prowokuje to stwierdzenie, że dzie-
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dzictwem wyroków przedstanowczych są obecnie postanowienia sądu
a wyroków stanowczych – wyroki i nakazy zapłaty.
Ze względu na rodzaj rozstrzygnięcia rozróżniano dwa rodzaje wyroku stanowczego: uwalniający (ewazja) czyli uniewinniający oraz zasądzający (kondemnata) [19, s. 217].
Ze względu na tryb wydania wyroku wyróżniano wyroki oczne
(tj oczywiste) i wyroki zaoczne (inaczej nazywane kontumacyjnymi).
Pierwszy rodzaj dotyczył postępowania sądowego, w którym uczestniczyły osobiście obie strony – powód i pozwany, a drugi odnosił się do
sytuacji, kiedy na rozprawie obecna była tylko jedna strona (tzw. „proces
niestanny” – z łac. in contumatiam). Warto wspomnieć, że każdy wyrok
należało opłacić (tzw. „trzesne”, „pamiętne”), co obciążało osobę wygrywającą spór. Opłata gwarantowała, że w przypadku potrzeby sędzia
poświadczy wydanie danego wyroku lub postanowienia upamiętnionego
ową opłatą.
Podsumowanie
Orzeczenie sądowe jest specyficznym rodzajem informacji prawnej. Obecnie przynależność decyzji sądu do kategorii orzeczeń określają
akty normatywne o randze ustaw9, w których wskazane są poszczególne
rodzaje orzeczeń: wyroki, postanowienia, uchwały, nakazy zapłaty, wpisy do ksiąg wieczystych. Należy mieć jednak świadomość, że na przestrzeni wieków zawartość tego wykazu się zmieniała, podobnie jak zakres
semantyczny samego pojęcia „orzeczenie sądowe”. Istniały liczne terminy synonimiczne. Ich charakter był częściowo uzależniony od położenia
geograficznego i wpływów kulturowych państw ościennych. Przebieg
procesu orzekania pierwotnie również wyglądał nieco inaczej. Początkowo decyzje były wydawane wyłącznie ustnie, zapis pisemny pojawił się
dopiero około połowy XIII w. Pierwszych źródeł dokumentalnych należy
zatem szukać właśnie w tym okresie dziejów Polski.

Są to: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 1964 nr 43 poz. 296
z późn. zm.; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.;
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej…” 2001 nr 106 poz. 1148 z późn.
zm.; Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi. „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej…” 2002 nr 153 poz.
1270 z późn. zm.; Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym.
„Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej…” 2002 nr 240 poz. 2052 z późn. zm.; Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym „Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej…” 1995 r. nr 74 poz. 368 z późn. zm.
9
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Court Judgements in Poland. The Outline of the History
Abstract:
Court judgements are an integral part of the judicial process of
applying the law. In terms of documentation they can be seen as a carrier
of socially important information about the law and can be included into
specialist information issues. Over the centuries, the semantic range of the
term “court judgement” and the form and scope of the court’s decisions
have changed. In fact, only since mid-twenties century, court judgment
have been regarded as documents because the earlier settlements were
oral.
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Katalogi tematyczne dzieł muzycznych
Abstrakt:
Artykuł jest krótką charakterystyką katalogów tematycznych dzieł
twórczości kompozytorskiej. Przedstawiono w nim cele i przeznaczenie
katalogów, metody opracowania, przedmiot i treść oraz elementy stanowiące podstawowe źródło informacji druku muzycznego.
Słowa kluczowe:
Druk muzyczny. Katalogi tematyczne.
Katalogi tematyczne są ważnym źródłem bibliografii i dokumentacji muzycznej. Nie należy ich traktować jako spisów dzieł muzycznych,
ale przede wszystkim jako specyficzne kompendia wiedzy bibliograficznej i faktograficznej, jako zbiory wielostronnych informacji. Katalogi możemy podzielić na: kompozytorskie (osobowe, biograficzne), zbiorowe
(kolektywne), które dotyczą rozmaitych aspektów twórczości muzycznej,
m.in. grupy kompozytorskie określonych kręgów kulturowych, krajów,
regionów; grupy określonych epok lub okresów historii muzyki; grupy
poszczególnych gatunków i form muzycznych; grupy jednostkowych
zabytków muzycznych, np. śpiewników, tabulatur. Należy również wymienić stałe elementy katalogów, a są to: numer katalogowy, tytuł dzieła,
numer opusowy, tonacja, incipit (cytat nutowy), durata, okoliczność powstania dzieła, jego dedykacje, rękopisy, wydania, transkrypcje, nagrania, wykonania i literatura. Źródłem informacji o pochodzeniu druku muzycznego są również znaki wydawnicze (klisze) oraz numer wydawniczy.
Rozróżniamy edycje faksymilowe, wydania krytyczne oraz urtekstowe
stanowiące źródła autentyczne, czyli autografy, kopie i druki korygowane
przez kompozytora, ewentualnie inne wiarygodne przekazy.
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Podstawowym celem katalogów tematycznych dzieł jest zebranie
w jak najszerszym zakresie informacji biblio- i faktograficznych dotyczących twórczości kompozytora w powiązaniu z jego biografią i z uwzględnieniem dziejów jego spuścizny kompozytorskiej, jej odbioru, rozpowszechniania i stanu jego opracowania. Drugim ważnym aspektem jest
podanie zebranych, ustalonych lub zweryfikowanych informacji według
określonej i możliwie ściśle realizowanej metody, a rozumiemy przez
to, że kataloger powinien sporządzić swego rodzaju monografię bibliograficzną, zawierającą pełną i dokładną dokumentację życia i twórczości
kompozytora. Pierwsi twórcy katalogów tematycznych swój zamysł i cel
opisywali: „dać wgląd w całość twórczości kompozytora” (L. Köchel)
[4, s. XXIII], „przedstawić kompozytora w jego dziełach” (W. Schmeider)
[7, s. III], „zaprezentować bibliograficzną całość twórczości kompozytora
i uporządkować jej znajomość” (O. E. Deutsch) [2, s. XV], „stworzyć przewodnik w numeracji i identyfikacji utworów” (A. Hoboken) [3, s. XIX].
Katalogi kompozytorskie są kompendium wiedzy o twórczości
kompozytorskiej artysty i w najszerszym tego słowa znaczeniu ich treść
często jest wielokierunkowa, a więc nie tylko ściśle muzyczna, lecz także pozamuzyczna, a nawet pozaartystyczna. Zakres rzeczowy katalogów
obejmuje wszystkie możliwe do uchwycenia aspekty aktywności twórczej
kompozytora, które można podzielić na cztery grupy:
–– grupa A: twórczość muzyczna podstawowa, zasadnicza, obejmuje
wszystkie dzieła autentyczne i ukończone;
–– grupa B: twórczość „drugiej ważności”, obejmuje utwory niedokończone, pozostawione we fragmentach, szkicach lub tylko jako pomysły muzyczne; utwory o wątpliwej autentyczności; utwory planowane, projektowane, zamierzone, lecz nie zrealizowane; utwory
drobne, okolicznościowe, żarty i życzenia muzyczne; utwory szkolne, młodzieńcze, zaginione, nie wydane drukiem;
–– grupa C: twórczość muzyczna wtórna, nieoryginalna, pochodna. Należą do niej opracowania, transkrypcje, przeróbki, formy pochodne
innych kompozytorów, ewentualnie prace edytorskie lub redakcyjne
muzyki ludowej;
–– grupa D: twórczość pozamuzyczna, obejmuje inne kierunki artystycznej działalności twórczej kompozytora, np. dzieła plastyczne:
rysunek, obraz, rzeźba, utwory literackie, prace i rozprawy naukowe
itp. [5, s. 47-59].
Metody opracowania katalogów są wielowymiarowe. Nie ma i nie
może być dwóch takich samych katalogów przygotowanych według identycznej metody szczegółowej. Każdy katalog traktowany jest wedle odrębnych potrzeb merytorycznych, jak ranga kompozytora, jego epoka,
środowisko, znaczenie itp. oraz należy również wziąć pod uwagę możli-
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wości materiałowe, takie jak sytuacja źródłowa, ilość, jakość i dostępność
dokumentów. Jednak pomimo różnorodności metod opracowania istnieją
pewne założenia stałe, warunkujące udaną pracę nad katalogiem.
Pierwszy element opisu podstawowej jednostki katalogu stanowi
numer katalogowy, który jest prostym i łatwym do zapamiętania symbolem dzieła identyfikującym utwory w sposób jednoznaczny i ułatwiający ich cytowanie. Udało się to Köchlowi, który stworzył kompletny
katalog dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. W 1862 r. opublikowano
Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang
Amadé Mozarts (Rys. 1) – chronologicznie i tematycznie ułożony rejestr dzieł Mozarta, znany jako KV – Köchel-Verzeichnis czyli Katalog
Köchla. Numeracja Ludwiga von Köchla jest do dziś powszechnie używana w nauce i praktyce, podobnie jak oznakowanie dzieł Jana Sebastiana Bacha (kompletny katalog dzieł Bacha Bach Werke Verzeichnis,
w skrócie BWV został stworzony przez Wolfganga Schmiedera. Dzieła
Bacha skatalogowano według typu dzieł lub ich liturgicznego wykorzystania), Franza Schuberta (według katalogu Otto Ericha Deutscha – Das
Deutsch-Verzeichnis), Josepha Haydna (według katalogu Anthonego van
Hobokena – Hoboken-Verzeichnis), Antoniego Vivaldiego (według katalogu Petera Ryoma – Ryom-Verzeichnis) i innych. Katalogi są wciąż wznawiane, bazują one na edycjach pierwszego wydania bądź są uzupełniane
i poprawione. W przypadku Koechel-Verzeichnis W. A. Mozarta jest to już
ósma reedycja z 1983 r., a Bach-Werke-Verzeichnis bazuje na uzupełnionym i poprawionym wydaniu z 1990 r. Ceny katalogów niejednokrotnie
są bardzo wysokie dla budżetu mniejszych bibliotek.
Rys. 1. Karta tytułowa katalogu: Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amadé Mozarts.

Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Fot. H. Bias.
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Drugim elementem jest tytuł dzieła, traktowany dwojako, jako
nazwa gatunku, formalna, tradycyjna, czyli np. symfonia, koncert fortepianowy, sonata oraz jako nazwa własna, jednostkowa, szczegółowa,
przypisywana poszczególnym utworom, tj. Symfonia Jowiszowa, Sonata
księżycowa itp.
Kolejny składnik opisu to numer opusowy. Jest to oznaczenie
chronologiczne dzieła jednego kompozytora. Ludwig van Beethoven jako
pierwszy stosował numerację opusową systematycznie. Warto zaznaczyć,
że w języku polskim, podobnie jak w łacinie, opus jest rodzaju nijakiego (to opus, opus pierwsze, itp.). Niektóre katalogi o układzie chronologicznym stosują numerację opusową, jednak często zdarzają się błędy,
autorska numeracja była zmieniana za życia kompozytora, zdarzają się
luki, przeskoki oraz dublowane numery. Najczęściej więc katalogi traktują tradycyjne numery opusowe jako dodatkowy element identyfikacji
dzieła [1, s. 641].
Tonacja to następny ważny czynnik pojawiający się w katalogu,
najczęściej łączony bezpośrednio z tytułem utworu. Tonacją nazywamy
konkretną gamę durową lub molową, na której materiale dźwiękowym
oparty jest utwór muzyczny. Tonację utworu lub jego fragmentu określa się, biorąc pod uwagę znaki przykluczowe oraz akordy lub dźwięki
zaczynające i kończące utwór. Określenie tonacji pojawia się w katalogu
najczęściej w oryginalnym języku wydania katalogu (np. A-dur, A major,
la majeur, la maggiore itp.) [1, s. 904].
Jednym z najbardziej podstawowych elementów jest sposób określający i identyfikujący dzieło muzyczne, czyli obsada wykonawcza. Oznacza to ustalenie i podanie składu grup instrumentów, co jest bardzo przydatne dla celów praktycznych, np. orkiestra kameralna, symfoniczna, trio,
kwintet itp.
Źródło tekstu natomiast znajduje swoje zastosowanie przy
dziełach wokalnych i wokalno-instrumentalnych, w których słowo jest
głównym składnikiem utworu. Podanie autora lub innego źródła tekstu
słownego jest niezbędne w celu bliższego określenia utworu.
Siódmy już element to incipit (cytat nutowy), czyli początek tekstu
nutowego, jest najbardziej charakterystycznym składnikiem opisu dzieła
muzycznego stanowiącym jedyny środek dokładnej identyfikacji i rozróżnienia dzieła [1, s. 383] (Rys. 2).
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Rys. 2. Cytat nutowy z Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen
Werke von Johann Sebastian Bach.

Źródło: Ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Fot. H. Bias.

Następna w opisie jest durata, czyli określenie czasu trwania, długości utworu muzycznego. Najczęściej wyrażana w minutach, przydatna
przy zestawianiu programów, coraz częściej zapisywany przy opracowywaniu rekordów w formacie MARC 21 w polu 500 jako dodatkowa informacja dla czytelników.
Dalsze elementy to geneza i czas powstania, czyli informacje
o czasie, miejscu i okolicznościach powstania dzieła, które tworzą główną warstwę historyczną katalogu; dedykacje, często umiejscowione na
eksponowanym miejscu, na karcie tytułowej, tuż po tytule; rękopisy –
w przypadku braku wydania drukowanego jest to jedyny zapis bezpośredni, graficzny dzieła muzycznego, przekazany w oryginalnej formie, jak
zapisał kompozytor. Katalogerzy poświęcają szczególnie wiele uwagi,
aby dokładnie opisać z autopsji wszelkie cechy rękopisu; wydania to informacje o drukowanych wydaniach dzieł, dużym problemem jest selekcja i dobór wydań [1, s. 969]; opracowania, transkrypcje, kontrafaktury
(łac. transcriptio oznacza przepisywanie) to przeróbka utworu na inny
instrument, głos lub zespół niż przewidziano to pierwotnie [1, s. 907];
wykonania to zapis bezpośredniego przekazu słuchowego dzieła, notka
na temat pierwszego prywatnego bądź publicznego występu, z chwilą gdy
utwór rozpoczął swoje życie społeczne, publiczne, estradowe; nagrania
to informacja o zapisach dźwiękowych, która dosyć późno pojawiła się
w katalogach; oraz ostatni już element – literatura jako finalne podsumowanie opisywanego dzieła na podstawie wyselekcjonowanego piśmiennictwa [5, s. 59-102].
Źródłem informacji o pochodzeniu druku muzycznego jest również
znak wydawniczy potocznie zwany kliszą, czyli numer identyfikujący
matrycę, z której został odbity druk muzyczny, nadany przez wydawcę
lub drukarza (rytownika, litografa), umiejscowiony zwykle u dołu każdej strony druku, często uzupełniony inicjałami wydawcy. Na okładce
i/lub stronie tytułowej zazwyczaj umiejscowiony jest numer wydawniczy, który jest numerem identyfikującym wydanie danego utworu u określonego wydawcy, bywa poprzedzony nazwą wydawcy lub serii wydawniczej, z którą jest związany [6, s. 4].

50

Hanna Bias

Rys. 3. Fragment opisu z katalogu Eugeniusza Knapika.

Źródło: Bias I. : Eugeniusz Knapik. Kompozytor i pianista. Katowice 2001, s. 36-37.

Katalogi stanowią kompendium wiedzy o kompozytorze i jego
dziełach. W bibliotekach oprócz katalogów systematyzujących światową
twórczość kompozytorską takich artystów jak: J. S. Bach, Béla Bartók,
L. van Beethoven, Luigi Boccherini, Johannes Brahms, Dieterich Buxtehude, François Couperin, Claude Debussy, Antonín Dvořák, Christoph Willibald Gluck, Georg Friedrich Händel, J. Haydn, Johann Nepomuk Hummel, W. A. Mozart, Camille Saint-Saëns, Domenico Scarlatti,
F. Schubert, Arnold Schönberg, Richard Strauss, Georg Philipp Telemann,
A. Vivaldi, Richard Wagner i wielu innych, znajdują się katalogi polskich
kompozytorów. Zaliczamy do nich tematyczne przewodniki kompozytorskie: Zbigniewa Bargielskiego, Edwarda Bogusławskiego, Zbigniewa Bujarskiego, Fryderyka Chopina, Grzegorza Fitelberga, Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego, Mieczysława Karłowicza, Stefana Kisielewskiego, Eugeniusza Knapika, Andrzeja Krzanowskiego, Ryszarda Kwiatkowskiego, Aleksandra Lasonia, Witolda Lutosławskiego, Władysławy
Markiewiczówny, Krystyny Moszumańskiej-Nazar, Stanisława Moniuszko, Tadeusza Paciorkiewicza, Andrzeja Panufnika, Ludomira Różyckiego, Marka Stachowskiego, ks. Józefa Surzyńskiego, Witolda Szalonka, Karola Szymanowskiego, Henryka Wieniawskiego, Jana Antoniego
Wichrowskiego, Franciszka Woźniaka, Juliusza Zarębskiego.

Katalogi tematyczne dzieł muzycznych
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Podsumowując w trzech krótkich punktach przeznaczenie, cel
i treść katalogów, należy stwierdzić, że powinny one dostarczać informacji jakie dzieła kompozytora istnieją według najnowszego stanu wiedzy;
zawierać informacje o źródłach rękopiśmiennych i wczesnych wydaniach
celem ułatwienia dalszych badań nad twórczością kompozytora; obejmować zestawienie bibliograficznych rezultatów badań nad twórczością oraz
ich krytyczne wykorzystanie.
Liczba elementów określających i identyfikujących dzieło muzyczne jest duża. Katalog bowiem jest integrującym kompendium informacji
biograficznych, faktograficznych, ergograficznych, bibliograficznych, dyskograficznych, a nawet ikonograficznych o dziełach i ich twórcy. Czytelnik przychodząc do Biblioteki, wielokrotnie zna jedynie znikomą część
informacji, która jest niewystarczająca aby scharakteryzować i odnaleźć
poszukiwany materiał. Dzięki katalogom tematycznym staje się to proste
i szybkie. Obserwując społeczność akademicką ze smutkiem należy przyznać, że coraz częściej głównym źródłem wiedzy o druku jest Internet,
który zdominował wiedzę drukowaną. Jeśli jednak Czytelnik poszukuje
bardzo szczegółowych danych na temat konkretnego utworu to właśnie
katalog tematyczny okaże się dla niego kopalnią informacji. Katalog
bowiem spełnia funkcje informacyjne, identyfikacyjne, syntetyzujące
i lokalizujące twórczość artysty w jego epoce i jego środowisku. Istota
katalogów to nie tylko ilość i różnorodność przekazywanych informacji
bibliograficznych, ergograficznych i faktograficznych, ale i stopień ich
szczegółowości, a w konsekwencji ich rozmiary, które często budzą zastrzeżenia u osób zamawiających i wypożyczających książkę z biblioteki...
Bibliografia:
[1] Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995. ISBN
83-01-11390-1.
[2] Deutch O. E.: Franz Schubert. Thematisches Verzeichnis seiner
Werke in chronologischer Folge. Kassel 1978. ISBN 3-7618-0571-3.
[3] Hoboken A.: Joseph Haydn. Thematisch-bibliographisches Werkverzeichnis. Mainz 1957.
[4] Köchel L.: Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke Wolfgang Amade Mozarts. Leipzig 1961.
[5] Michałowski K.: Katalogi tematyczne. Historia i teoria. Kraków
1980. ISBN 83-224-0129-9.
[6] PN-83/N-01152.06: Opis bibliograficzny – Druki muzyczne. Warszawa
1984. ISBN 83-7001-839-4.
[7] Schmeider W.: Thematisch-Systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Leipzig 1958.
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Bazy danych z zakresu informacji naukowej
i bibliotekoznawstwa na platformie Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
Abstrakt:
W artykule przedstawiono bazy danych z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej udostępniane przez Centrum Informacji
Naukowej i Bibliotekę Akademicką w Katowicach. Dokonano podziału
baz ze względu na tryb dostępu. Omówiono następujące bazy: Bibliografię
Zawartości Czasopism; Elektroniczną Bazę Bibliografii Estreichera; Infobazę; ISSN Online; Library and Information Science Abstracts; Library,
Information Science and Technology Abstracts; Przewodnik Bibliograficzny; Ulrich’s Periodicals Directory i Wirtualną Historię Książki i Bibliotek.

Słowa kluczowe:
Baza danych. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka.
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera. Infobaza. ISSN Online.
Library and Information Science Abstracts. Library, Information Science
and Technology Abstracts. Przewodnik Bibliograficzny. Ulrich’s Periodicals Directory. Wirtualna Historia Książki i Bibliotek.
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Jednym z celów i zadań Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki
Akademickiej (CINiBA) jest udostępnianie baz danych oraz innych źródeł elektronicznych z wybranych dziedzin wiedzy. Ze względu na sposób
dostępu CINiBA oferuje dwa rodzaje baz: bazy o dostępie wolnym oraz
płatne. Studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
(UŚ) mogą korzystać z baz płatnych w budynku Biblioteki oraz w dostępie zdalnym za pośrednictwem systemu OneLog. By móc bezpłatnie
korzystać z nich w domu należy wypełnić odpowiedni formularz oraz potwierdzić, że jest się studentem bądź pracownikiem UŚ.
Celem tego artykułu jest omówienie wszystkich udostępnianych
przez Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką baz danych
z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wyszczególnionych
w liście źródeł elektronicznych na stronie Biblioteki, a mianowicie:
Library, Information Science and Technology Abstracts, Library and
Information Science Abstracts, Ulrich’s Periodicals Directory, ISSN,
Elektronicznej Bazy Bibliografii Estreichera, Infobazy, wortalu Wirtualna
Historia Książki i Bibliotek oraz baz Biblioteki Narodowej. Ponieważ
bazy Biblioteki Narodowej wymagałyby obszernego omówienia, a posiadają już swoją bogatą literaturę, wyłączono je z tej charakterystyki.
Library, Information Science and Technology Abstracts
Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA) to
międzynarodowa baza bibliograficzno-abstraktowa, która indeksuje ponad sześćset czasopism, z czego:
–– ponad 560 indeksowanych jest w całości (tzw. core journals);
–– z prawie 50. indeksowana jest większość materiału (tzw. priority
journals);
–– ze 125. czasopism indeksowana jest niewielka część materiału (tzw.
selective journals).
Ponadto w bazie rejestrowane są książki, raporty naukowe i inne
typy dokumentów. Zasięg tematyczny obejmuje bibliometrię, katalogowanie, klasyfikację, zarzadzanie informacją, bibliotekoznawstwo i wyszukiwanie informacji online. LISTA rejestruje dokumenty powstałe od
połowy lat sześćdziesiątych XX w.
Producentem bazy jest EBSCOhost. LISTA jest dostępna na komputerach znajdujących się na terenie Uniwersytetu Śląskiego i oferuje użytkownikowi możliwość wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego.
Korzystając z wyszukiwania prostego wystarczy jedynie wpisać termin
w pole wyszukiwawcze. W wyszukiwaniu zaawansowanym istnieje możliwość dodania pól wyszukiwawczych. Dla każdego pola można zmienić
element opisu, w którym wyszukiwany ma być termin, a same pola można
ze sobą łączyć.
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Łącze Search Options, dostępne zarówno w wyszukiwaniu prostym, jak i zawansowanym, oferuje dodatkowe narzędzia wyszukiwawcze, które umożliwiają zawężenie lub rozszerzenie wyszukiwania. Search
modes pozwala na wybranie jednego z czterech trybów wyszukiwania: operatorów Boole’a (AND, OR, NOT); Find all of my search terms
wykorzystującego jedynie operator AND; Find any of my search terms
wykorzystującego jedynie operator OR lub Smart Text Searching umożliwiającego wpisanie dowolnej (liczącej do 5 000 znaków) frazy. Limited
Results pozwalają zawęzić wyniki wyszukiwania poprzez określenie typu
publikacji, daty wydania i języka.
Baza oferuje także pomoce wyszukiwawcze, które zwiększają możliwości wyszukiwania. Do najważniejszych należą: operatory bliskości
NEAR oraz WITHIN, które pozwalają zawęzić wyszukiwanie; obcięcia
(*), które umożliwiają rozszerzenie szukanego terminu; symbole ?, #, których stosowanie usprawnia wyszukanie alternatywnej pisowni frazy oraz
grupowanie za pomocą nawiasów.
Terminy w liczbie pojedynczej, o ile nie zostaną umieszczone w cudzysłowie, zostaną wyszukane także w liczbie mnogiej, natomiast terminy
w liczbie mnogiej są wyszukane także w liczbie pojedynczej.
Baza oferuje użytkownikowi także tezaurus oraz indeksy. Korzystając z tezaurusa należy zaznaczyć czy szukana fraza ma znajdować się
na początku czy w środku. Wyniki mogą być również zaprezentowane
według stopnia relewancji. Indeksy umożliwiają przeszukiwanie zawartości bazy według różnych kryteriów, m.in. autora, daty publikacji, języka.
Aby skorzystać z indeksu należy najechać kursorem na zakładkę More,
a następnie z rozwiniętej lisy wybrać Index.
Rezultaty wyszukiwania mogą być prezentowane w postaci cytowania, pełnego tekstu dokumentu lub streszczenia dokumentu i mogą
zawierać link do pełnego tekstu. Tryb Visual Search prezentuje wyniki wyszukiwania jako interaktywną mapę.
Wyniki wyszukiwania zaawansowanego dzięki narzędziu Search
History są natomiast zapisywane. Umożliwia to użytkownikowi łączenie
ostatnich wyszukiwań oraz pobieranie ich z jego osobistego folderu.
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Rys. 1. LISTA – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [10].

Library and Information Science Abstracts
Library and Information Science Abstracts to międzynarodowa
abstraktowa baza danych udostępniana bezpłatnie z komputerów znajdujących się na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Baza działa od 1969 r.,
a aktualizacje są dokonywane średnio raz na dwa tygodnie (jednorazowo
dodawanych jest około 500 rekordów). Na początku marca 2013 r. LISA
posiadała ponad 361 701 rekordów. Obecnie rejestruje streszczenia artykułów z ponad 440. czasopism wydawanych w 20. językach w 68. krajach. Główny obszary zakresu tematycznego to:
–– sztuczna inteligencja;
–– zarządzanie wiedzą;
–– CD-ROM;
–– bibliotekarstwo;
–– aplikacje informatyczne;
–– biblioteki i archiwa;
–– ośrodki informacyjne;
–– zarządzanie bibliotekami;
–– zarządzanie informacją;
–– technologie biblioteczne;
–– nauka o informacji;
–– użytkownicy biblioteki;
–– przechowywanie informacji;
–– informacja medyczna;
–– technologia informacyjna;
–– wyszukiwanie informacji
online;
–– technologie internetowe;
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–– telekomunikacja;
–– usługi techniczne;
–– sieć WWW.

Wyszukiwanie odbywa się na trzy sposoby: Quick Search (wyszukiwanie proste), Advanced Search (wyszukiwanie zaawansowane) oraz
Search Tools (wyszukiwanie według języka komend).
Wyszukiwanie proste przebiega standardowo, tak jak w większości baz danych. W polu zapytań należy wpisać termin wyszukiwawczy,
przy czym wielkość liter nie ma znaczenia, a wprowadzone hasła zostaną
wyszukane we wszystkich elementach opisu. Opcja Date Ranger pozwala
na wybranie z gotowej listy daty publikacji rekordu (np. wszystkie rekordy dodane w ciągu ostatniego miesiąca).
W wyszukiwaniu zaawansowanym znajduje się kilka pól zapytań,
które można łączyć za pomocą operatorów Boole’a. Ponadto, przy każdym z wierszy dostępne jest rozwijane menu, gdzie można wybrać odpowiednie pole opisu, w którym termin ma zostać wyszukany. Dzięki funkcji Add row można systematycznie dodawać kolejne pola zapytań. Opcja
Limited to ogranicza wyniki wyszukiwania do: daty ostatniego uaktualnienia bazy (Latest Update), tylko do artykułów z czasopism (Journals
Aricles Only) lub tylko publikacji w języku angielskim (English Only).
Ostatnią czynnością wykonywaną podczas wyszukiwania jest wskazanie
liczby rekordów, jaka ma być wyświetlona na jednej stronie (10, 25, 50).
Wyszukiwanie według komend jest skierowane przede wszystkim
do specjalistów informacji oraz osób dobrze znających bazę.
Podczas wyszukiwania można korzystać z wielu pomocy. Najważniejsze z nich omówiono w Tabeli 1.
Tab. 1. LISA – pomoce wyszukiwawcze.
NAZWA

SYMBOL

ZASTOSOWANIE

Obcięcia

*

Rozszerzenie szukanego terminu
Przykład: librar* (library, libraries, librarian…)

Wyszukiwanie nieograniczonej liczby
znaków w ramach
słowa

*

Przykład: behavi*r (wyszukane zostaną obie odmiany tego słowa: behaviour oraz behavior)

? lub ??

? zastępuje jakikolwiek pojedynczy znak w środku lub na końcu wyrazu; ?? zastępuje dwa znaki
w środku lub na końcu wyrazu
Przykład: wom?n (woman, women)

Wyszukiwanie alternatywnej pisowni
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NAZWA

SYMBOL

ZASTOSOWANIE

(…)

Grupuje wyrazy i frazy łączone różnymi operatorami logicznymi
Przykład: (library or museum) and (Katowice or
Sosnowiec)

WITHIN

Zawęża wyszukiwanie poprzez podanie dopuszczalnej liczby wyrazów (n) pomiędzy terminami
wyszukiwawczymi
Przykład: . document WITHIN 2 abstracting

NEAR

NEAR

Zawęża wyszukiwanie do terminów oddalonych
od siebie o mniej niż 10 wyrazów
Przykład: bibliography NEAR literature

Operator Boole’a

AND

Zawęża wyszukiwanie do rekordów zawierających wszystkie wyrazy oddzielone tym znakiem
Przykład: library AND London

Operator Boole’a

OR

Rozszerza wyszukiwanie do rekordów zawierających jakiekolwiek wyrazy oddzielone tym znakiem
Przykład: library OR museum

Operator Boole’a

NOT

Zawęża wyszukiwanie do rekordów nie zawierających terminu, który po nim występuje
Przykład: library NOT London

Grupowanie

WITHIN n

Źródło: Opracowanie własne.

Baza oferuje także tezaurus, który jest uporządkowanym zestawem terminów wyszukiwawczych, służących do dokładnego opisu zagadnienia. Stosowanie tezaurusa pozwala uzyskać maksymalną liczbę
relewantnych dokumentów. W celu skorzystania z niego należy otworzyć
zakładkę Search Tools, a następnie Thesaurus. Terminy można wybrać
z trzech indeksów: Alphabetical Index, Hierarchy Index oraz Rotated
Index. Alphabetical Index wyświetla listę alfabetyczną bez względu na
hierarchię. Hierarchy Index umożliwia przeszukiwanie z uwzględnieniem
związków hierarchicznych pomiędzy terminami. Rotated Index wyszukuje pojedyncze słowa, bez względu na ich miejsce wystąpienia w danej
frazie.
Wyniki wyszukiwania można sortować na dwa sposoby: Most Recent
First (sortowanie według daty publikacji) oraz Relevance Rank (sortowanie według stopnia relewancji, która określana jest na podstawie tego, jak
często i gdzie w rekordzie pojawiał się wyszukiwany termin).
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Rys. 2. LISA – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [9].

Ulrich’s Periodicals Directory
Ulrich’s Periodicals Directory to bibliograficzna baza danych, zawierająca informacje na temat ponad 300 000 periodyków nowych, bieżących i tych, które przestały się już ukazywać. Wśród nich występują
czasopisma akademickie i naukowe, czasopisma elektroniczne, publikacje fachowe i branżowe oraz inne typy dokumentów. Ulrich’s Periodicals
Directory jest dostępna na komputerach sieci Uniwersytetu Śląskiego.
Ulrich’s Periodicals Directory ukazał się po raz pierwszy w 1932 r.,
początkowo jedynie w wersji drukowanej pod tytułem Periodicals Directory: A Classified Guide to a Selected List of Current Periodicals Foreign
and Domestic. Od 1965 r. znany jest pod obecnym tytułem. Baza obejmuje rekordy dokumentów wydanych od 1979 r.
Zakres tematyczny bazy obejmuje ponad dziewięćset obszarów.
Rekordy w bazie danych zawierają takie informacje, jak: numer ISSN,
wydawnictwo, język, streszczenie i indeks, wysokość nakładu (nie we
wszystkich rekordach), spis treści oraz recenzje. Informacji na temat czasopism dostarczają wydawcy, ale są one weryfikowane przed wprowadzeniem do bazy.
Baza oferuje wyszukiwanie proste i zaawansowane. Wyszukiwanie
proste umożliwia wyszukiwanie za pomocą numeru ISSN, słów kluczowych, tematu i tytułu. W wyszukiwaniu zaawansowanym możliwe jest
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dodanie pola wyszukiwawczego oraz zmiana opisu tego pola. Wyniki wyszukiwania można zawęzić poprzez wybór statusu dokumentu, typu periodyku, typu treści oraz języka tekstu. Możliwe jest także korzystanie z operatorów Boole’a.
Narzędzie Search History pozwala użytkownikom na zapisanie
piętnastu ostatnich wyników wyszukiwania.
Rys. 3. Ulrich’s Periodicals Directory – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [14].

ISSN
ISSN Online (International Standard Serial Number) to bibliograficzna baza danych, która rejestruje ponad 1 000 000 tytułów wydawnictw
periodycznych wydawanych na całym świecie. Baza tworzona jest przez
ISSN Network. Pojedyncze rekordy zawierają takie dane jak: tytuł, numer ISSN, wydawca, częstotliwość ukazywania się, język, kraj publikacji.
Baza rejestruje tylko tytuły czasopism, a nie pojedyncze artykuły. Według
statystyk podanych na stronie ISSN International Centre w 2012 r. do
bazy dodano 64 709 rekordów, co łącznie daje sumę 1 688 275 rekordów
[4]. Dla studentów i pracowników UŚ jest bezpłatnie dostępna poprzez
system OneLog.
Baza umożliwia trzy sposoby wyszukiwania: Quick Search (wyszukiwanie proste), Combined Search (wyszukiwanie zaawansowane) oraz
Expert Search (wyszukiwanie według komend).
W wyszukiwaniu prostym należy wybrać jedną z opcji: wyszukiwanie według numeru ISSN, wyszukiwanie według numeru ISSN-L
oraz wyszukiwanie według słów kluczowych. Wyszukując według haseł
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można dodatkowo zaznaczyć czy termin ma zostać wyszukany w tytule, nazwie wydawcy czy w jakimkolwiek elemencie rekordu. W każdym
przypadku widoczne jest tylko jedno pole zapytań.
W wyszukiwaniu zaawansowanym dostępne są trzy pola zapytań
łączone za pomocą operatorów Boole’a (AND, OR, NOT). Przy każdym
polu znajduje się także rozwijana lista elementów rekordu, w którym
dany termin ma zostać wyszukany. Ponadto zapytanie można ograniczyć
za pomocą filtrów: częstotliwości, języka publikacji, kraju publikacji,
rodzaju formy publikacji oraz statusu. Narzędzie Expert Search pozwala
na wyszukiwanie za pomocą komend. Warto zaznaczyć, że przy każdym
rodzaju wyszukiwania znajduje się odnośnik (oznaczony graficznie za pomocą znaku zapytania ujętego w kółku), który kieruje do odpowiedniego
miejsca w pomocy, dzięki czemu wyszukiwanie staje się o wiele prostsze.
Rys. 4. ISSN – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [7].

Podczas korzystania z bazy bardzo ważne jest prawidłowe odczytanie poszczególnych elementów rekordu. Zostały one omówione w Tabeli 2.
na przykładzie rekordu „Przeglądu Bibliotecznego”.
Tab. 2. Rekord „Przeglądu Biblioteczego”.
ELEMENT REKORDU

TŁUMACZENIE

PRZEGLĄD
BIBLIOTECZNY

ISSN

ISSN

0033-202X

ISSN-L

ISSN-L

0033-202X

Medium

Nośnik

Regular print

62

Małgorzata Jonkisz, Joanna Kaźmierczak

ELEMENT REKORDU

TŁUMACZENIE

PRZEGLĄD
BIBLIOTECZNY

Key Title

Tytuł kluczowy

Przegląd Biblioteczny

First or current publisher

Pierwszy wydawca
obecny nadawca

; Warszawa :
lub Wrocław
Zakład Narodowy im.
Ossolińskich

Current or last publisher

Aktualny wydawca
ostatni wydawca

lub Warszawa : Wydawnictwo SBP

Country of publication

Kraj publikacji

POLAND

Dates of publication

Data publikacji

1927 / 9999 current

Sequential and/or chronologi- Pierwszy numer
cal designations

R. 1, nr 1 (1927)-

Author

Autor

Polska Akademia Nauk.
Biblioteka (Warszawa)

Author

Autor

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Issuing body

Instytucja sprawcza

Polska Akademia Nauk.
Biblioteka w Warszawie

Issuing body

Instytucja sprawcza

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Frequency

Częstotliwość

Quarterly

Type of publication

Typ publikacji

Periodical

Language

Język

Polish

Title script

Alfabet

Extended roman

Title proper

Tytuł właściwy

Przegląd Biblioteczny.

Parallel title

Tytuł równoległy

Library Review

Abbreviated key title

Skrócony tytuł kluczowy

Prz. Bibl.

Universal Decimal Classifica- Uniwersalna Klasyfikacja 02
tion
Dziesiętne
Supplement/Special issue entry Dodatek

Przegląd Piśmiennictwa
o Książce [ISSN 04786629]

Supplement/Special issue entry Dodatek

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej
[ISSN 0033-233X]

ISSN Centre

Oddział ISSN

Poland

Category

Kategoria

Register

Źródło: Opracowanie własne.
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Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera
Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE) powstaje
w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Baza jest na etapie realizacji, ale jest już możliwe
korzystanie z niej.
Zawartość bazy podzielona jest na Bibliografię Staropolską,
Bibliografię XIX wieku, Bibliografię Polską/Spis chronologiczny i Materiały do uzupełnień Bibliografii Estreichera z dodaną całością Bibliografii w formie zdigitalizowanych stron w dziale Książkowe stronice
Bibliografii Estreichera.
Aktualny stan zawartości bazy przedstawia się następująco:
–– z Serii III czyli Bibliografii Staropolskiej w bazie znajdują się informacje z tomów 12-18, 29, 34, 35 oraz Dopełnienie (A-G), natomiast
indeks zawiera hasła z tomów 12-35 oraz z pierwszego tomu reedycji i dopełnień;
–– z Serii I czyli Bibliografii XIX w. w bazie są dane testowe reedycji
1 tomu, natomiast w indeksie – hasła serii I od tomu 2 (od hasła Korbiewicz) do tomów 5 i 6 (od hasła Korab), tomu 7 oraz hasła serii IV
od tomu 2 (od hasła Kor Sab) do tomu 4 i hasła reedycji tomów 1-17.
Łącznie jest to prawie 80 000 haseł;
–– Seria II Chronologiczna jest zamieszczona w całości;
–– z Uzupełnień do Bibliografii Polskiej w bazie znajduje się około
1 800 jednostek bibliograficznych.
Ponadto baza zawiera zdigitalizowaną drukowaną wersję Bibliografii. Tomy 8-11 dostępne są w odrębnym module Bibliografia Polska/
Spis Chronologiczny.
Możliwe jest zarówno przeglądanie bazy i indeksów rekord po rekordzie, jak też wyszukiwanie w specjalnych formularzach. Wyszukiwanie poprzez formularz dostępne jest dla Bibliografii Staropolskiej, Bibliografii XIX wieku i Materiałów do uzupełnień Bibliografii Estreichera. Oba
formularze są proste w obsłudze.
Natomiast Spis chronologiczny, można przeszukiwać poprzez nazwisko lub dowolny ciąg znaków, jak również poprzez rok wydania lub
przeglądając kolejne strony.
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Rys. 5. Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera – widok strony głównej.

Źródło: [1].

Infobaza
INFOBAZA to system informacyjny, który zawiera informacje
o polskich naukowych bazach danych oraz o oprogramowaniu użytkowym zainstalowanym na komputerach o dużej mocy obliczeniowej. Baza
powstała, by przyspieszyć oraz ułatwić uzyskiwanie informacji o bazach danych, które są tworzone i kupowane przez jednostki naukowe.
INFOBAZA ma również na celu przedstawienie dostępnego oprogramowania oraz platformy sprzętowo-programowej w krajowych centrach
obliczeniowych.
Powstała w 1997 r. i jest własnością Centrum Informatycznego
Akademickiej Sieci Komputerowej. Udostępnia się ją nieodpłatnie w dwóch
wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Użytkownicy poprzez elektroniczny formularz mogą dodać nową bazę lub oprogramowanie.
Baza umożliwia proste i złożone wyszukiwanie informacji. Wyszukiwanie proste polega na podaniu haseł tematycznych (oddzielonych spacją)
i zaznaczeniu czy ma zostać wyszukana baza danych czy oprogramowanie.
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia zaznaczenie jednej lub więcej
dziedzin, w których ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie.
Opis każdej bazy zawiera następujące elementy: nazwę bazy; dziedziny tematyczne; słowa kluczowe; nazwę i adres instytucji; osobę odpo-
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wiedzialną, jej e-mail i numer telefonu; zakres tematyczny i funkcjonalny
bazy; płaszczyznę sprzętowo-programową bazy; informację czy baza dostępna jest przez Internet; informację czy korzystanie z niej jest bezpłatne;
dostęp przez WWW; dodatkowe uwagi dotyczące dostępu do bazy; datę
założenia/uruchomienia bazy; aktualną wielkość bazy.
Natomiast informacja dotycząca oprogramowania zawiera następujące dane: nazwę oprogramowania; wersję; słowa kluczowe; nazwę, adres
pocztowy i WWW instytucji; osobę odpowiedzialną, jej e-mail i numer
telefonu; opis oprogramowania, adres WWW pełnego opisu; platformę
sprzętowo-programową instalacji; datę ostatniej aktualizacji.
Rys. 6. Infobaza – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [8].

Wirtualna Historia Książki i Bibliotek
CINiBA odsyła również do wortalu o dostępie wolnym – Wirtualnej Historii Książki i Bibliotek, poświęconego dziejom książki, bibliotek,
opraw i zdobnictwa do XVII w. Jej autorem jest Stanisław Skórka, obecny
dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Wortal tematycznie podzielony jest na pięć części: historia książki, historia bibliotek, historia pisma, biografie ludzi książki oraz źródła. Wyszukiwanie informacji może odbywać się na trzy sposoby: poprzez nawigowanie, mapę strony oraz wyszukiwanie w polu zapytań.
Strona posiada strukturę hierarchiczną o układzie systematycznym
(działy ogólne dzielą się na szczegółowe, te z kolei na następne poddziały). Użytkownik nawigując przechodzi do coraz bardziej szczegółowych
artykułów. Na przykład poszukując wiadomości o malarstwie muzułmańskim, należy rozpocząć od działu głównego Historia książki, następnie
wybrać poddział Państwa Arabskie i dopiero wtedy można przejść do
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Malarstwa Muzułmańskiego. Przy takim poszukiwaniu informacji niezbędne jest merytoryczne przygotowanie użytkownika, który musi znać
odpowiedni kontekst, by odnaleźć daną informację. Według badań przeprowadzonych przez S. Skórkę, ten typ wyszukiwania jest uważany przez
studentów za trudny i dopiero w połączeniu ze standardową wyszukiwarką daje najlepsze efekty [10].
Na stronie głównej znajduje się pole zapytań wyszukiwania prostego oraz odnośnik do wyszukiwania zaawansowanego. W wyszukiwaniu
zaawansowanym dostępne jest jedno pole zapytań, w które można wpisać
jakiekolwiek słowo, wszystkie słowa oraz frazę. Wyszukiwanie odbywa
się na całej stronie, w tytule bądź opisie artykułu, za pomocą słów kluczowych, sekcji BODY, adresu URL bądź target, wybierając odpowiednią
opcję z rozwijanej listy. Wyniki można sortować według trafności bądź
też dat oraz ograniczyć ich wyświetlaną liczbę.
Mapa strony obejmuje z kolei wszystkie artykuły w strukturze hierarchicznej.
Rys. 7. Wirtualna historia książki i bibliotek – wyszukiwanie zaawansowane.

Źródło: [13].

Podsumowanie
Przedstawione bazy danych stanowią nie tylko przydatne, ale
w niektórych sytuacjach wręcz niezbędne narzędzie pracy, zarówno dla
studentów, jak też pracowników uniwersyteckich. Nie sposób jednak nie
zauważyć, że na stronie CINiBy brakuje baz, których obecność wydawałaby się oczywista. Pierwszą z nich jest CYTBIN, baza cytowań z dziedziny informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, tworzona przez Insty-
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tut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego.
Teoretycznie jest ona dostępna w systemie Onelog, jednak w rzeczywistości baza nie działa.
Pozostałe to Polska Bibliografia Bibliologiczna i Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Są one dostępne,
wraz z pozostałymi bibliografiami tworzonymi przez Bibliotekę Narodową, w systemie Onelog. Na stronie CINiBy nie ma jednak na ten temat
żadnej informacji.
Gdyby nie te braki, użytkownik mógłby z poziomu jednej strony
korzystać z wszystkich baz danych, zarówno płatnych, jak i tych o wolnym
dostępie. Obecnie jednak oferta CINiBy nie jest w pełni zadowalająca.
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Information and Library Science Databases in the Scientific
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Abstract:
The article presents databases in the field of information and library
science made available by the Scientific Information Centre and Academic
Library in Katowice. The databases are divided based on the access mode.
The following databases are described: Journal Contents Index; Electronic Estreicher Bibliographic Database; Info database; ISSN Online; Library and Information Science Abstracts; Library, Information Science and
Technology Abstracts; Bibliographic Guide; Ulrich’s Periodicals Directory; Virtual History of Books and Libraries.
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O co i jak pyta czytelnik w Bibliotece Śląskiej?
Analiza dokumentacji bibliotecznej
Abstrakt:
W artykule opisano działalność informacyjną Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach od momentu powstania. Wyszczególniono strefy i rodzaje udzielania informacji czytelnikom oraz dokonano analiz kwerend bibliotecznych za lata 2007-2012 pod względem
treściowym oraz ilościowym.
Słowa kluczowe:
Biblioteka Śląska. Działalność Informacyjna. Informacja ustna.
Kwerendy biblioteczne. Sekcja Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej.
Znaczenie kompetentnej obsługi czytelników w bibliotece jest
niezwykle ważne, co podkreślał już w I połowie XIX w. Joachim
Lelewel, pisząc, iż w pomocy udzielanej czytelnikowi przez bibliotekarza w poszukiwaniach bibliograficznych „najzacniejsza bibliotekarska otwiera się czynność” [6, s. 82]. Na aktualności nie straciły także poglądy Adama Łysakowskiego dotyczące organizacji biur
informacyjno-wyszukiwawczych. Ten wybitny bibliotekarz i bibliograf
uważał, że niezwykle istotne są kompetencje personelu (znajomość bibliografii, umiejętności wyszukiwawcze, życzliwość okazywana użytkownikom), aparat pomocniczy (prawidłowo dobrany księgozbiór, katalogi
i kartoteki), oraz umiejętności metodyczne i techniczne w formułowaniu
odpowiedzi. Ponadto biuro bibliograficzne powinno być umieszczane
w osobnej sali, blisko katalogów i czytelń, aby jak najlepiej służyć poszu-
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kującym wiedzy [6, s. 82]. Niniejsze wytyczne, choć sformułowane wiele
lat temu, nadal stanowią mentalną podstawę w pracy działów informacji
naukowej w książnicach.
Służba informacyjna jest istotna także w działalności Biblioteki
Śląskiej w Katowicach. Dzisiejszy, faktyczny stan jest wynikiem jej rozwoju, zmian historycznych, organizacyjnych i technologicznych zachodzących zarówno w placówce, jak i w polskim bibliotekarstwie.
Działalność informacyjna Biblioteki Śląskiej
Książnica Śląska jako jedna z pierwszych placówek bibliotecznych
w Polsce zorganizowała w 1951 r. wyspecjalizowaną komórkę do udzielania informacji – Biuro Informacji Bibliograficznej [2, s. 230]. Pracownicy
biblioteki pomagali użytkownikom w dotarciu do odpowiednich źródeł:
książek, czasopism czy artykułów. Udzielanie pomocy informacyjnej
czytelnikom, tworzenie źródeł informacyjnych czy udostępnianie księgozbioru podręcznego zostało wyznaczone przez książnicę, i istnieje do
dzisiaj, jako jeden z ramowych celów jej działalności [5].
Szybki wzrost czytelników na początku XX w., powstanie nowych instytucji naukowych na Śląsku, rozwój samodzielnej edukacji
i zmiana charakteru placówki na publiczną, skłoniło kierownictwo oraz
samych bibliotekarzy do udoskonalenia narzędzi informacyjnych. Ulepszono wówczas katalog działowy i systematyczny zbiorów przeznaczonych do udostępniania na miejscu oraz do wypożyczenia, opierając się
na istniejących wzorach w bibliotece Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej oraz wytycznych Henry’ego
Evelyna Blissa. Od 1949 r. rozpoczęto systematyczne sporządzanie zestawień informacji bibliograficznej udzielanych w Czytelni Ogólnej uczniom,
dorosłym czytelnikom i redakcjom śląskich czasopism [2, s. 230-234].
Przełomowym dniem dla działalności bibliograficznej w Bibliotece
Śląskiej był 28 kwietnia 1951 r., w którym to powstało Biuro Informacji
i Porady oraz Pracownia Bibliograficzna. Te dwie komórki organizacyjne
rok później zgodnie z Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 października 1952 r. połączono w jeden Dział Bibliograficzno-Informacyjny.
Ówczesna aktywność agendy była imponująca. Zainicjowano współpracę z 29. ośrodkami naukowo-badawczymi, społecznymi oraz kulturalno-oświatowymi na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Pozwoliła
ona na wzajemną pomoc w przygotowywaniu odpowiedzi na kwerendy
oraz wymianę zawodowych doświadczeń, co także wpłynęło na udoskonalanie codziennej pracy [3, s. 395]. Jednakże z biegiem czasu rozwój
działalności informacyjnej wiązał się również z nowymi problemami:
brak personelu, konieczność podejmowania pracowniczych szkoleń,
niekorzystne warunki lokalowe czy brak wydzielonego działu w strukturze organizacyjnej biblioteki. Wraz z przeprowadzką do nowego gma-
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chu i zmianą struktury organizacyjnej Biblioteki Śląskiej przeobrażeniu
uległa również organizacja działalności informacyjnej. Wyodrębniony
Dział Informacji Naukowej otrzymał do dyspozycji czytelnię wyposażoną w księgozbiór tradycyjny i elektroniczne zasoby oraz katalogi. Od
2004 r., po połączeniu z Oddziałem Udostępniania, stał się sekcją i wchodzi w skład Działu Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej.
Obsługa informacyjna czytelników
Udzielanie informacji jest procesem, w którym bierze udział nadawca (czytelnik), formułujący w wyniku potrzeby poznawczej zapytanie informacyjne (komunikat) do odbiorcy informacji (bibliotekarza).
Biblioteka jest placówką, która nie tylko gromadzi, opracowuje i przechowuje zbiory, ale również informuje o nich różnymi sposobami. Może
się to odbyć drogą ustną, w bezpośrednim czy telefonicznym kontakcie,
lub pisemnie poprzez korespondencję tradycyjną czy elektroniczną oraz
wydawanie materiałów informacyjnych (ulotki, informatory).
W każdym miejscu książnicy, dostępnym dla czytelników, istnieje
potencjalna możliwość udzielenia odpowiedzi przez bibliotekarzy. Praktycznie można jednak wyróżnić następujące strefy informowania:
–– Informacja wstępna, usytuowana przy wejściu do Biblioteki pozwala
na szybką pomoc czytelnikowi w orientacji przestrzennej gmachu.
Dyżurujący bibliotekarz kieruje także interesantów do odpowiednich
miejsc czy działów Biblioteki. Tu również zostają udzielane zarówno informacje w formie bezpośredniej, jak i telefonicznej. Zmiana
umiejscowienia punktu informacji wynikała z bibliotekarskiej codzienności. Na początku bieżąca obsługa czytelników odbywała się
przy katalogach kartkowych w holu głównym. Nie było to jednak
korzystne pod względem architektonicznym i praktycznym. Przy
wejściu nowi czytelnicy swoje zapytania kierowali do pracowników
ochrony bądź wypożyczalni, dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu
stanowiska. Ta lepsza lokalizacja pozwala na precyzyjną informację,
zgodną z potrzebami użytkowników;
–– Pracownia Sekcji Informacji Naukowej znajduje się w strefie służbowej, niedostępnej dla czytelnika. Tu koordynowane są działania
Sekcji oraz ustalane bieżące zadania. Do tego miejsca wpływają
wszelkie zapytania informacyjne i przygotowywane zostają odpowiedzi wymagające bardziej skomplikowanych poszukiwań. W tym
miejscu bibliotekarze opracowują plany praktyk zawodowych studentów kierunków humanistycznych i wycieczek, stanowiących
ważny punkt zaznajomienia się z Biblioteką. Pracownicy Informatorium w ramach popularyzacji zbiorów przygotowują zestawienia
bibliograficzne, które następnie są częścią publikacji o charakterze
informacyjnym bądź bibliograficznym;
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–– Informatorium, czyli czytelnia działu udostępniająca wyselekcjonowany księgozbiór. Tu możliwy jest bezpośredni kontakt z bibliotekarzem udzielającym informacji bibliotecznych, bibliograficznych
oraz faktograficznych, który wraz z czytelnikiem wyszukuje źródła
encyklopedyczne i katalogowe oraz wskazuje inne alternatywne sposoby dotarcia do informacji. W czytelni Sekcji Informacji Naukowej
umożliwiony jest także dostęp do elektronicznych baz danych oraz
urządzeń dla osób niedowidzących (autolektor);
–– pozostałe czytelnie Biblioteki Śląskiej: Główna, Czasopism, Zbiorów
Specjalnych, Zbiorów Śląskich, Dokumentów Życia Społecznego,
Mikroform, Centrum Dokumentacji Europejskiej oraz Samorządowa, Śląskiej Biblioteki Filmowej i Muzycznej, Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego czy Domu Oświatowego BŚ, specjalizują się
w udzielaniu informacji dziedzinowych odpowiadających profilowi
udostępnianych zbiorów i wykształceniu pracowników.
Wyróżnienie stref informowania pokazuje, że czytelnicy mają
zapewniony stały kontakt z bibliotekarzem. Jednak obsługa informacyjna użytkowników – indywidualnych i instytucjonalnych, krajowych
i zagranicznych – jest najbardziej utożsamiana z pracą Sekcji Informacji
Naukowej, dlatego w niniejszym artykule dokonano próby analizy materiału źródłowego pochodzącego z tej komórki organizacyjnej Biblioteki
Śląskiej. Należy jednakże podkreślić, iż w każdym wyszczególnionym
obszarze informacyjnym prowadzona jest dokumentacja statystyczna.
Oprócz udzielania bieżącej i bezpośredniej informacji użytkownikom w trzech punktach informacyjnych na terenie Biblioteki (stanowisko
informacyjne przy wejściu głównym, czytelnia Informatorium, pracownia), do zadań Sekcji Informacji Naukowej zalicza się:
–– odpowiadanie na kwerendy (każde zapytanie informacyjne jest ewidencjonowane i archiwizowane);
–– systematyczne uzupełnianie księgozbioru podręcznego w czytelni,
aktualizacje baz danych;
–– organizowanie i oprowadzanie wycieczek;
–– sporządzanie bibliografii zbiorów śląskiej książnicy;
–– opieka nad katalogiem systematycznym, przedmiotowym, rzeczowym
(pomimo zaprzestania prac nad uzupełnianiem katalogu nadal stanowi
on atrakcyjną pomoc w sporządzaniu listownych odpowiedzi).
Dane pochodzące z 2012 r., zamieszczone w statystykach Sekcji Informacji Naukowej oraz w Sprawozdaniu z działalności Biblioteki
Śląskiej i bibliotek publicznych województwa śląskiego w roku 2012 [4],
mówią o 2 274 osobach, które skorzystały z czytelni Informatorium.
Odnosząc ten wynik do ogólnej liczby ruchu czytelniczego w miejscach

74

Magdalena Gomułka

udostępniania i wypożyczania zbiorów Biblioteki Śląskiej, czyli 338 891
osób, otrzymujemy procentową wartość 0,7% odwiedzin czytelniczych
w Informatorium.
Informacja ustna
W 2012 r. udzielono 16 857 informacji drogą bezpośrednią oraz poprzez rozmowę telefoniczną. Największą popularnością cieszy się punkt
informacyjny (10 450 – 62%), mieszczący się w holu głównym. Jest to
miejsce informacji wstępnej o najkorzystniejszej lokalizacji, ponieważ
jest usytuowane obok wypożyczalni, galerii i wejść do czytelń. Informatorium (6 241 – 37%), czyli czytelnia udostępniająca zbiory o charakterze
informacyjno-bibliograficznym, oferuje również dostęp do baz danych.
Natomiast pracownia znajduje się w obszarze niedostępnym dla użytkownika i kontakt z nią istnieje poprzez telefon lub pocztę elektroniczną, dlatego zanotowano tylko 166 (1%) udzielonych porad. Można zauważyć,
iż w udzielaniu informacji dominuje sposób bezpośredni, umożliwiający
kontakt bibliotekarza z czytelnikiem.
Działalność informacyjna i rozwój elektronicznych sposobów komunikacji spowodował zmniejszenie barier komunikacyjnych pomiędzy
bibliotekarzem a użytkownikiem. Oferowanie użytkownikom różnych
kanałów komunikacji zwiększa liczbę zapytań informacyjnych przesyłanych drogą elektroniczną.
Dokumentacja statystyczna Sekcji Informacji Naukowej obrazuje stały wzrost udzielania ustnych informacji, co tłumaczy się powstawaniem w Katowicach wielu szkół i instytucji edukacyjnych [2, s. 237].
Dane liczbowe z ostatnich lat (16 857 – 2012 r., 17 430 – 2011 r., 17 429
– 2010 r., 17 430 – 2011 r.), świadczą o ustabilizowaniu się tej wartości.
Czytelnicy województwa śląskiego wydają się być już oswojeni ze sposobem korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiej. Elektroniczne zamawianie dokumentów nie wywołuje już u nich negatywnych emocji. Większy
poziom umiejętności informacyjnych niż w latach ubiegłych, pozwala na
lepszą orientację w systemie i źródłach bibliograficzno-faktograficznych
placówki. Prowadzenie systematycznej popularyzacji oferty bibliotecznej
wpłynęło na zaznajomienie czytelnika z Biblioteką.
Kwerendy biblioteczne
Drugim wariantem komunikacji użytkownika książnicy z bibliotekarzem są kwerendy biblioteczne, czyli pytania kierowane do działu
informacji naukowej wymagające dłuższych poszukiwań w katalogach,
bibliografiach i innych pomocach informacyjnych [1, s. 187]. Analiza ich
wartości przedstawiono w Tabeli 1.
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Tab. 1. Zestawienie kwerend bibliotecznych za lata: 2007-2012.
2007

2008

2009

2010

2011

2012

445

403

499

546

402

346

Ilość kwerend

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej.

Liczba kwerend do 2010 r. sukcesywnie wzrastała, jednakże w 2011 r.
oraz 2012 r. zmalała. Na tym etapie nie możemy jeszcze jednoznacznie
określić, czy jest to początek malejącego trendu. Być może użytkownicy
Biblioteki posiadają tak wysokie umiejętności wyszukiwawcze, opierają się na wystarczających materiałach informacyjnych lub znaleźli inne
źródła informacyjne, że nie potrzebują pomocy bibliotekarza. Z drugiej
strony może to być wynik malejącej liczby czytelników. Na chwilę obecną trudno jednoznacznie sformułować wiążące wnioski.
Zapytania informacyjne mogą wpływać do Śląskiej Książnicy
następującymi drogami: elektroniczną, tradycyjną (poczta), faksem oraz
telefonicznie (Tab. 2).
Tab. 2. Sposób wpływu kwerend za lata 2007-2012 w Sekcji Informacji Naukowej.
2007
Poczta
elektroniczna
(e-mail)
Poczta
tradycyj-na,
telefon
i faks
Razem

2008

2009

2010

2011

2012

439 99% 395 98% 491 98% 544 99% 401 99,8% 328 94%

6

1%

8

2%

8

2%

2

1%

1

0,2%

18

6%

445 100% 403 100% 499 100% 546 100% 402 100% 346 100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej.

Najbardziej popularną drogą wpływu wiadomości zawierających
pytania informacyjne w badanych latach 2007-2012 jest poczta elektroniczna. Dane te oscylują niemalże na tym samym poziomie – w granicach
wartości 94%-99,8%. Ten kontakt z bibliotekarzem jest dla użytkownika atrakcyjny ze względu na szybkość i łatwość sporządzania informacji. Brak kosztów finansowych daje możliwość wysyłania niezliczonych
wiadomości. Natomiast duża anonimowość powoduje, że nadawcy nie
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krępują się w zadawaniu jakichkolwiek pytań. Wyróżnia się dwa elektroniczne kanały wymiany informacji: adresy internetowe dostępne na
stronie Biblioteki1 oraz system Zapytaj bibliotekarza. Każda przesłana
wiadomość jest traktowana przez bibliotekarza w sposób poważny i rzetelny. Kwerendy mogą wpływać także listownie, telefonicznie i faksem
(0,2%-6%). Powyższe zestawienie nie może wskazywać na zanik kwerend przesyłanych pocztą, faksem oraz telefonicznie ponieważ w 2012 r.
liczba ta nagle wzrosła (6%).
Badanie materiału źródłowego dotyczącego obsługi informacyjnej użytkowników pozwala również określić nadawcę. Jest to osoba
indywidualna zamieszkująca teren Polski. Biblioteka Śląska udziela także
bieżącej informacji o swojej działalności czy organizowanych przedsięwzięciach mediom i instytucjom kulturalnym [4, s. 31], co świadczy o popularyzacji działalności śląskiej książnicy.
Analiza treściowa zgromadzonych kwerend pozwala wyszczególnić cztery obszary zainteresowań nadawców: biblioteczne, tekstowe,
bibliograficzne i rzeczowe.
Wyk. 1. Obszary tematyczne kwerend wpływających do Sekcji Informacji
Naukowej.
100%
90%
80%
70%
60%

Biblioteczne
Bibliograficzne

50%

Rzeczowe
40%

Tekstowe

30%
20%
10%
0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Śląskiej.
1

Adresy poczty elektronicznej Biblioteki Śląskiej umożliwiające kontakt z pracownikiem Sekcji Informacji Naukowej: http://info2@bs.katowice.pl, http://
info@bs.katowice.pl, http://sekretariat@bs.katowice.pl.
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W badanych latach najwięcej zapytań informacyjnych dotyczyło
kwestii organizacji i funkcjonowania Biblioteki (Wyk. 1). Nadawcy wiadomości pytali o zasady korzystania ze zbiorów i ich wypożyczania, warunki otrzymania karty bibliotecznej czy o statusy książek. Także oferowane usługi biblioteczne (wypożyczalnia międzybiblioteczna, kserowanie
dzieł na terenie Biblioteki), budziły wątpliwości. Ciekawym przypadkiem
jest zgłaszanie błędów dotyczących funkcjonowania sytemu bibliotecznego PROLIB czy zawartości Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Można to
potraktować jako wyraz troski użytkownika o prawidłowe działanie zasobów elektronicznych książnicy.
Kwerendy bibliograficzne wymagały od bibliotekarzy sprawdzenia opisów bibliograficznych ze stanem faktycznym widniejącym na kartach katalogu systematycznego i rzeczowego, ustalenia dokładnego opisu
bibliograficznego na podstawie szczątkowych danych czy rozszyfrowania
inicjałów autora dzieła. Zatem odnosiły się one zarówno do procesu wyszukiwania potrzebnych materiałów, jak i do tworzenia zestawień bibliograficznych.
Natomiast zapytania rzeczowe dotyczyły ustalania konkretnych
faktów, tytułów i nazwisk autorów dzieł przechowywanych przez instytucję. Kwerendy tekstowe związane były z usługami reprograficznymi – ich
ceną, sposobem zamawiania i realizacją.
W działalności informacyjnej zauważyć można kilka zmian
będących znakiem naszych czasów. Kontakt użytkownika Biblioteki
z bibliotekarzem drogą elektroniczną staje się dominującym sposobem
porozumiewania się. Komunikacja listowna czy telefoniczna z biegiem
lat zanika. Z kolei analiza obszarów zadawanych pytań przez czytelników wskazuje na zakres funkcjonowania Biblioteki, jej zasobów i źródeł informacyjnych. To właśnie te zagadnienia są najczęstszym tematem
kierowanych zapytań.
Zakończenie
Obsługa informacyjna użytkowników biblioteki wymaga od bibliotekarzy dużej wiedzy oraz umiejętności wyszukiwawczych. Konieczne
jest, aby orientowali się we wszelkich źródłach informacyjnych nie tylko
placówki, w której pracują, ale i innych instytucji. Współczesny bibliotekarz powinien być erudytą i znawcą poszukiwanej problematyki. Na podstawie bezpośredniego kontaktu z bibliotekarzem użytkownik książnicy
buduje sobie bowiem wizerunek instytucji.
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Baśniowe serie wydawnicze – bibliografia
Na współczesnym rynku wydawniczo-księgarskim – po transformacji ustrojowej – pojawiły się nowe oficyny wydawnicze, których oferta
skierowana jest do odbiorcy masowego, żyjącego w kulturze popularnej.
Publikacje tworzone z myślą o czytelniku uczestniczącym w kulturze
masowej przybrały cechy produktu totalnego, wyróżniającego się globalnością, intermedialnością i istnieniem wersji wizualnej [1]. W tej poetyce
książki zaczęły publikować następujące wydawnictwa: Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski, Aksjomat, Book House, Firma Księgarska Olesiejuk Spółka, Grupa Wydawnicza Publicat, Sara, Wilga, Wydawnictwo
Elżbieta Jarmołkiewicz.
Baśnie wydawane przez te oficyny nie są tłumaczeniami popularnych baśni Hansa Christiana Andersena, braci Grimm i Charlesa Perraulta, lecz ich adaptacjami, a szata graficzna baśniowych tomów nawiązuje
do animacji Walta Disneya. Te same baśnie publikowane są w różnych seriach i w wydaniach zbiorowych, dzięki czemu ich dostępność jest ogromna. Cena tych wydawnictw też jest konkurencyjna, gdyż pojedyncze tomy
można kupić już od 3,00 zł.
Poniżej zaprezentowano baśniowe serie wydawnicze oficyn, które
najczęściej ogłaszają baśnie w konwencji produktu kultury masowej. Przy
tworzeniu zestawienia skorzystano z baz Biblioteki Narodowej, Katalogu
Rozproszonego Bibliotek Polskich, Katalogu NUKAT, stron WWW księgarń internetowych (www.empik.com, www.gandalf.pl, www.matras.pl,
www.merlin.pl, www.weltbild.pl, www.wysylkowa.pl) oraz samych wydawnictw. Przy nazwie serii starano się podać jej cenę, o ile książki nadal
są dostępne w sprzedaży. Opis bibliograficzny tomu, zawiera nazwisko
autora, ilustratora, rok i miejsce wydania.
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Wydawnictwo Wilga
I. Bajki Naszej Babuni (cena: 4,00 zł)
1. Kozłowska U.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2007.
2. Kozłowska U.: Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2007.

II. Bajki rozkładanki (Cena: 16,99 zł)
3. Kozłowska U.: Piękna i Bestia / il. G. Motylewska. – Warszawa,
2009.
4. Krynicka I.: Kot w butach / il. T. Wolf. – Warszawa, 2009.
5. Krynicka I.: Pinokio / il. T. Wolf. – Warszawa, 2009.
6. Pasternak-Winiarska J.: Czerwony Kapturek / il. T. Wolf. – Warszawa, 2009.
7. Pasternak-Winiarska J.: Kopciuszek / il. T. Wolf. – Warszawa,
2009.
8. Pasternak-Winiarska J.: Królewna Śnieżka / il. T. Wolf. – Warszawa, 2009.
9. Pasternak-Winiarska J.: Trzy małe świnki / il. T. Wolf. – Warszawa, 2009.

III. Bajkowa seria (Cena: 11,90 zł)
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Fabisińska L.: Brzydkie kaczątko. – Warszawa, 2007.
Fabisińska L.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2007.
Fabisińska L.: Kot w butach. – Warszawa, 2007.
Fila N.: Kopciuszek. – Warszawa, 2007.
Fila N.: Bambi. – Warszawa, 2007.
Fila N.: Piotruś Pan. – Warszawa, 2007.

IV. Bajki świata
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kozłowska U.: Alibaba i 40 rozbójników. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Dziewczynka z zapałkami. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Jaś i czarodziejska fasola. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Lampa Aladyna. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Piotruś Pan. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Przygody Guliwera. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Złotowłosa i trzy misie. – Warszawa, 2007.
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V. Bajki z melodyjką (cena: 18,60 zł)
23. Kozłowska U.: Kopciuszek / il. A. Rychlińska. – Warszawa, 2007.
24. Kozłowska U.: Mała Syrenka / il. A. Rychlińska. – Warszawa, 2007.
25. Kozłowska U.: Piękna i Bestia / il. A. Rychlińska. – Warszawa,
2007.
26. Kozłowska U.: Śpiąca Królewna / il. A. Rychlińska. – Warszawa,
2007.

VI. Baśnie Świata z Płytą CD (cena: 19,00 zł)
27. Krynicka I.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2010.
28. Krynicka I.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2010.
29. Krynicka I.: Pinokio. – Warszawa, 2010.

VII. Diamentowe bajki (cena: 12,90 zł)
30. Kozłowska U.: Dzikie łabędzie. – Warszawa, 2007.
31. Kozłowska U.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2007.

VIII. Klasyka światowa (Cena: 3,99 zł)
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Czerwony Kapturek / il. A. Rajch. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Brzydkie Kaczątko. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Kot w butach. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Mała Syrenka. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Pinokio. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Roszpunka. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Tomcio Paluszek. – Warszawa, 2010.
Rogalska A.: Złota rybka. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Calineczka. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Lampa Aladyna. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Piękna i Bestia. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Piotruś Pan. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Śpiąca Królewna. – Warszawa, 2010.
Strzeszewska A.: Trzy małe świnki. – Warszawa, 2010.

IX. Mój teatrzyk (cena: 10,90 zł)
48. Frączek A.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2009.
49. Frączek A.: Kopciuszek. – Warszawa, 2009.
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X. Magnesy i edukacja (cena: 21,70 zł)
50.
51.
52.
53.

Kozłowska U.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Księga Dżungli. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Pinokio. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Piotruś Pan. – Warszawa, 2008.

XI. Najpiękniejsze baśnie Andersena (Cena: 3,80 zł)
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Kozłowska U.: Dzikie łabędzie. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Krzesiwo. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Latający kufer. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Ołowiany żołnierzyk. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Pasterka i kominiarczyk. – Warszawa, 2008.
Kozłowska U.: Świniopas. – Warszawa, 2008.

XII. Najpiękniejsze baśnie braci Grimm (cena: 3,80 zł)
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Kozłowska U.: Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2000.
Kozłowska U.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2000.
Kozłowska U.: Stoliczku, nakryj się. – Warszawa, 2000.
Kozłowska U.: Trzy małe świnki. – Warszawa, 2000.
Kozłowska U.: Złota gęś. – Warszawa, 2000.
Kozłowska U.: Żabi król. – Warszawa, 2000.

XIII. Najpiękniejsze baśnie Perraulta (Cena: 3,80 zł)
66.
67.
68.
69.

Kozłowska U.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Kopciuszek. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Ośla skórka. – Warszawa, 2007.
Kozłowska U.: Śpiąca Królewna. – Warszawa, 2007.

XIV. 5 puzzlowych układanek (cena: 16,90 zł)
70.
71.
72.
73.
74.

Fraczek A.: Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2007.
Frączek A.: Kopciuszek. – Warszawa, 2004.
Frączek A.: Smok Wawelski. – Warszawa, 2007.
Frączek A., Rogalska A.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2005.
Siwek J. K.: Kot w butach. – Warszawa, 2005.

XV. Tęczowe bajki misiów
75. Harris S.: Czerwony Kapturek / il. P. Siewert. – Warszawa,
[2011].
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76. Harris S.: Kopciuszek / il. P. Siewert. – Warszawa, [2011].
77. Harris S.: Królewna Śnieżka / il. P. Siewert. – Warszawa, [2011].
78. Harris S.: Śpiąca Królewna / il. P. Siewert. – Warszawa, [2011].

XVI. Uczymy się angielskiego
79. Zarańska J.: Czerwony Kapturek i inne bajki. – Warszawa, 2005.
80. Zarańska J.: Kopciuszek i inne bajki. – Warszawa, 2005.

XVII. Uczymy się niemieckiego
81. Zarańska J.: Czerwony Kapturek i inne bajki. – Warszawa, 2005.

XVIII. Złota kolekcja bajek
82. Bortolussi S.: Kniaź Iwan i inne bajki / il. P. Cattaneo ; tł. M. Godyń. – Warszawa, 1998.
83. Grądzka M.: Polskie legendy i podania / il. G. Szumowski, Z. Byczek, M. Płoza-Doliński. – Warszawa, 2001.
84. Hoinne P.: Czerwony Kapturek i inne bajki / il. P. Cattaneo ;
tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
85. Hoinne P.: Kopciuszek i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. –
Warszawa, 1998.
86. Hoinne P.: Kot w butach i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka.
– Warszawa, 1998.
87. Hoinne P.: Królewna Śnieżka i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. Z. Wójcik.
– Warszawa, 1998.
88. Hoinne P.: Lampa Aladyna i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
89. Hoinne P.: Ołowiany żołnierzyk / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. –
Warszawa, 1998.
90. Hoinne P.: Pinokio i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
91. Hoinne P.: Podróże Sidbada Żeglarza i inne bajki / il. P. Cattaneo ;
tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
92. Hoinne P.: Przygody Guliwera i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. Z. Wójcik. – Warszawa, 1998.
93. Hoinne P.: Trzy małe świnki i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
94. Hoinne P.: Żółw i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1998.
95. Holeinone P.: Kot w butach i inne bajki / il. T. Wolf ; tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1996.
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96. Holeinone P.: Królewna Śnieżka i inne bajki / il. T. Wolf. – Warszawa, 1996.
97. Holeinone P.: Lampa Aladyna i inne bajki / il. P. Cattaneo ;
tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1996.
98. Holeinone P.: Przygody Guliwera i inne bajki / il. T. Wolf ; Z. Wójcik. – Warszawa, 1996.
99. Holeinone P.: Trzy małe świnki i inne bajki / il. T. Wolf ;
tł. K. Zawadzka. – Warszawa, 1996.

XIX. Złota seria bajek (cena: 16,70 zł)
100. Czerwony Kapturek i inne bajki / tł. K. Zawadzka, M. Godyń. –
Warszawa, 2006.
101. Kopciuszek i inne bajki / tł. K. Zawadzka, M. Godyń. – Warszawa, 2006.
102. Kot w butach i inne bajki / tł. K. Zawadzka, M. Godyń. –
Warszawa, 2006.
103. Królewna Śnieżka i inne bajki / tł. K. Zawadzka, M. Godyń. –
Warszawa, 2006.

Firma Księgarska Olesiejuk Spółka
I. Bajkowe skarby
104. Dmowska K.: Dzielny ołowiany żołnierzyk. – Ożarów Mazowiecki,
2009.
105. Dmowska K.: Heidi. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
106. Dmowska K.: Lampa Aladyna. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
107. Dmowska K.: Tomcio Paluch. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
108. Sufin M.: Dzikie łabędzie. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
109. Sufin M.: Słowik. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
110. Wiśniewski K. M.: Latający kufer. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
111. Wiśniewski K. M.: Trzy małe świnki. – Ożarów Mazowiecki, 2009.

II. Bajkowe układanki
112. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Ożarów Mazowiecki,
2005.
113. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków / tł. K. Mossakowska. –
Ożarów Mazowiecki, 2008.
114. Śpiąca królewna. – Ożarów Mazowiecki, 2005.
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115. Śpiąca królewna / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
116. Wilk i siedem koźlątek. – Ożarów Mazowiecki, 2005.
117. Wilk i siedem koźlątek / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki,
2008.

III. Błyszczące bajeczki
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Pinokio / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
Aladyn / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
Jaś i Małgosia / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
Kopciuszek / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
Kopciuszek / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
Kot w butach / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Królewna Śnieżka / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
Księżniczka na ziarnku grochu / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
Piotruś Pan / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
Piotruś Pan / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
Śpiąca królewna / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
Złotowłosa / tł. K. Mossakowska. – Ożarów Mazowiecki, 2007.

IV. Klasyczne bajki z rozkładanymi ilustracjami
130. Brzydkie kaczątko / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
131. Czerwony Kapturek / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
132. Dzielny ołowiany żołnierzyk / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki,
2009.
133. Kot w butach / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
134. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków / tł. M. Sufin. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.
135. Pinokio / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
136. Piotruś Pan / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
137. Złotowłosa i trzy misie / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2009.

V. Kolekcja klasycznych bajek
138. Seterna A.: Bambi / tł. J. Gaca ; il. C. Busquets. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.
139. Seterna A.: Królewna Śnieżka / tł. J. Gaca ; il. C. Busquets. –
Ożarów Mazowiecki, 2009.
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140. Seterna A.: Pinokio / tł. J. Gaca ; il. C. Busquets. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
141. Seterna A.: Piotruś Pan / tł. J. Gaca ; il. C. Busquets. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.

VI. Królewny: książeczki z błyszczącymi naklejkami
142. Kopciuszek / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.
143. Kopciuszek / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2011.
144. Królewna Śnieżka / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. –
Ożarów Mazowiecki, 2009.
145. Królewna Śnieżka / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. –
Ożarów Mazowiecki, 2011.
146. Piękna i Bestia / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.
147. Piękna i Bestia / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2011.
148. Śpiąca królewna / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2009.
149. Śpiąca królewna / tł. B. Jakubowski ; oprac. graf. M. Grez. – Ożarów
Mazowiecki, 2011.

VII. Baśnie z magnesami
150.
151.
152.
153.

Calineczka / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Mała Syrenka / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Ołowiany żołnierzyk / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Piotruś Pan / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.

VIII. Baśniowe opowieści
154. Aladyn / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
155. Alicja w Krainie Czarów / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
156. Alicja w Krainie Czarów / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
157. Brzydkie kaczątko / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
158. Brzydkie kaczątko / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
159. Calineczka / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
160. Czerwony Kapturek / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
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161. Czerwony kapturek / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2011.
162. Jaś i magiczna fasola / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2009.
163. Jaś i Małgosia / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
164. Jaś i Małgosia / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2011.
165. Kopciuszek / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
166. Kopciuszek / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
167. Kot w butach / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
168. Królewna Śnieżka / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki,
2007.
169. Królewna Śnieżka / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki,
2011.
170. Księżniczka na ziarnku grochu / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów
Mazowiecki, 2007.
171. Księżniczka na ziarnku grochu / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów
Mazowiecki, 2011.
172. Kuferek pełen baśni / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki,
2010.
173. Mała syrenka / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
174. Mała syrenka / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
175. Mały ołowiany żołnierz / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
176. Muzykanci z Bermy / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
177. Najpiękniejsze bajeczki / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2010.
178. Piękna i bestia / tł. M. Sufin. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
179. Pinokio / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
180. Pinokio / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
181. Roszpunka / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
182. Roszpunka / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2007.
183. Titelitury / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
184. Tomcio Paluszek / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2010.
185. Trzy małe świnki / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
186. Trzy małe świnki / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2011.
187. Wilk i siedem koźlątek / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2009.
188. Złotowłosa i trzy misie / tł. A. Purska. – Ożarów Mazowiecki, 2011.
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IX. Książeczka dźwiękowa
189. Cyrk / tł. K. Dmowska ; il. D. Matthews. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
190. Czerwony Kapturek / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
191. Dzikie zwierzęta / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
192. Głośne owady / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
193. Kopciuszek / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
194. Księżniczka na ziarnku grochu / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
195. Małpka w tarapatach / tł. K. M. Wiśniewski. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
196. Przyjęcie z niespodzianką / tł. K. Dmowska ; il. D. Matthews. –
Ożarów Mazowiecki, 2008.
197. Śpiąca królewna / tł. M. Staroszczyk. – Ożarów Mazowiecki,
2008.
198. Zabawki / tł. K. Dmowska ; il. D. Matthews. – Ożarów Mazowiecki,
2008.

X. Znane bajki z naklejkami
199.
200.
201.
202.
203.
204.

Bambi / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Kopciuszek / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Królewna Śnieżka / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Mała Syrenka / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Pinokio / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.
Śpiąca królewna / tł. J. Gaca. – Ożarów Mazowiecki, 2008.

Wydawnictwo Book House
I. Bajki z szablonami i kredkami (cena: 24,90)
205. Brzydkie kaczątko. – Warszawa, 2009.
206. Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2008.

II. Baśniowe wycinanki (cena: 9,90 zł)
207.
208.
209.
210.

Cichy L.: Brzydkie kaczątko. – Warszawa, 2009.
Cichy L.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2009.
Cichy L.: Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2009.
Cichy L.: Królewna Śnieżka. – Warszawa, 2009.
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III. Błękitna kolekcja (cena: 9,90 zł)
211.
212.
213.
214.
215.

Bajki, bajki…. – Warszawa, 2008. (cena: 24,90 zł)
Brzydkie kaczątko. – Warszawa, 2008.
Jaś i Małgosia. – Warszawa, 2008.
Kopciuszek. – Warszawa, 2008.
Tomcio Paluch. – Warszawa, 2008.

IV. Klasyczne baśnie z naklejkami (cena: 7,90 zł)
216. Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2008.
217. Kopciuszek. – Warszawa, 2008.
218. Śpiąca królewna. – Warszawa, 2008.

V. Lektury mojej babci (cena: 19,90 zł)
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.

Bechlerowa H.: Koniczyna pana Floriana. – Warszawa, 2009.
Bechlerowa H.: Zajączek z rozbitego lustra. – Warszawa, 2009.
Brzechwa J.: Wiersze. – Warszawa, 2009.
Ejsmond J.: Baśń o ziemnych ludkach. – Warszawa, 2009.
Fredro A.: Wiersze. – Warszawa, 2009.
Jachowicz S.: Chory kotek i inne wiersze. – Warszawa, 2009.
Konopnicka M.: Wiersze. – Warszawa, 2009.
Porazińska J.: Pamiętnik Czarnego Noska. – Warszawa, 2009.
(cena: 27,90 zł)

VI. Magiczny pędzelek (Cena: 5,70 zł)
227.
228.
229.
230.

Kopciuszek. – Warszawa, 2008.
Mała Syrenka. – Warszawa, 2008.
Piękna i Bestia. – Warszawa, 2008.
Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Warszawa, 2008.

VII. Miś czyta bajki (Cena: 9,99 zł)
231. Czerwony Kapturek i Stańcowane pantofelki. – Warszawa, 2009.
232. Kopciuszek i Osiołek. – Warszawa, 2009.
233. Kot w butach i Roszpunka. – Warszawa, 2009.

VIII. Zabawy z bajkami (cena: 9,90 zł)
234. Czerwony Kapturek i Trzy świnki. – Warszawa, 2008.
235. Jaś i Małgosia i Tomcio Paluch. – Warszawa, 2008.
236. Kot w butach i Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Warszawa, 2008.
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Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz
I. Bajki świata dla najmłodszych
237. Ali Baba i czterdziestu rozbójników / red. i adapt. A. GrodziejewiczGrodziejewski ; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
238. Alicja w krainie czarów / red. i adapt. A. GrodziejewiczGrodziejewski ; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
239. Alicja w krainie czarów / red. i adapt. A. GrodziejewiczGrodziejewski ; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2012.
240. Brzydkie kaczątko / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
241. Brzydkie kaczątko / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2012.
242. Czarnoksiężnik z Krainy Oz / red. i adapt. A. GrodziejewiczGrodziejewski ; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
243. Guliwer w krainie Liliputów / red. i adapt. A. GrodziejewiczGrodziejewski ; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
244. Jaś i Małgosia / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
245. Król Midas / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
246. Kurka złotonioska / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
247. Kurka złotonioska / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2012.
248. Mała syrenka / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
249. Mała syrenka / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2012.
250. Ołowiany żołnierzyk / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski
; il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
251. Sindbad Żeglarz / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.
252. Sindbad Żeglarz / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2012.
253. Śpiąca królewna / red. i adapt. A. Grodziejewicz-Grodziejewski ;
il. H. Mankad. – Zielona Góra, 2010.

II. Bajkowa Kolekcja
254. Busquets C.: Książę żaba. – Zielona Góra, 1998.
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Busquets C.: Księżniczka na ziarnku grochu. – Zielona Góra, 1998.
Busquets C.: O bohaterskim krawczyku. – Zielona Góra, 1998.
Busquets C.: O rybaku i złotej rybce. – Zielona Góra, 1998.
Busquets C.: Ośla skórka. – Zielona Góra, 1999.
Busquets C.: Stoliczku nakryj się. – Zielona Góra, 1998.
Busquets C.: Świniopas. – Zielona Góra, 1999.

III. Dobranocki
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

Aladyn i inne bajki. – Zielona Góra, 1997.
Kopciuszek i inne bajki. – Zielona Góra, 1997.
Królewna Śnieżka i inne bajki. – Zielona Góra, 1993.
Licz z klaunami. – Zielona Góra, 1997.
Pinokio i inne bajki. – Zielona Góra, 1997.
Spurgeon M.: Alicja w Krainie Czarów. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Czarnoksiężnik z Krainy Oz. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Kasia i korowód. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Klara – krowa o różowym nosku. – Zielona Góra,
1993.
Spurgeon M.: Królewna Śnieżka. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Maurycy – stary samochód. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Wiluś – kot czarownicy. – Zielona Góra, 1993.
Spurgeon M.: Złotowłosa i trzy misie. – Zielona Góra, 1993.

IV. Klasyka dla Najmłodszych
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.

Busquets C.: Brzydkie kaczątko. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Czerwony Kapturek. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Kopciuszek i inne bajki. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Księżniczka na ziarnku grochu. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Nowe szaty cesarza i inne bajki. – Warszawa, 2002.
Busquets C.: O rybaku i złotej rybce. – Warszawa, 2002.
Busquets C.: Stoliczku nakryj się! i inne bajki. – Warszawa, 2002.
Busquets C.: Śnieżka i inne baki. – Warszawa, 2002.
Busquets C.: Śpiąca Królewna i inne bajki. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Trzy małe świnki i inne bajki. – Warszawa, 2000.
Busquets C.: Wilk i siedem koźląt i inne baki. – Warszawa, 2002.
Busquets C.: Złotowłosa i trzy misie i inne bajki. – Warszawa, 2002.

V. Skierkowe Bajki z Naklejkami
286. Busquets C.: Cudowna lampa Alladyna. – Warszawa, 2003.
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287. Busquets C.: Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Warszawa, 2003.
288. Busquets C.: O rybaku i złotej rybce. – Warszawa, 2002.
289. Busquets C.: Stoliczku nakryj się!. – Warszawa, 2002.
290. Busquets C.: Trzy świnki. – Warszawa, 2002.
291. Busquets C.: Wilk i siedem koźląt. – Warszawa, 2002.

VI. Książeczka z Naklejkami
292.
293.
294.
295.
296.
297.

Brzydkie kaczątko. – Zielona Góra, 2002.
Czerwony Kapturek. – Zielona Góra, 2002.
Dzielny ołowiany żołnierzyk. – Zielona Góra, 2002.
Kot w butach. – Zielona Góra, 2002.
Muzykanci z Bremy. – Zielona Góra, 2002.
Złota gęś. – Zielona Góra, 2002.

VII. Złota kolekcja
298.
299.
300.
301.

Czerwony Kapturek. – Zielona Góra, 2001.
Kot w butach. – Zielona Góra, 2001.
Piękna i bestia. – Zielona Góra, 2001.
Stoliczku, nakryj się!. – Zielona Góra, 2001.

Agencja Wydawnicza Jerzy Mostowski
I. Bajki do kieszonki (cena: 7,99 zł)
302. Kubczyk E.: Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Raszyn,
2008.
303. Kubczyk E., Wlachniewicz K.: Mała syrenka. Dzikie łabędzie. –
Raszyn, 2008.
304. Zawadzka D.: Trzy małe świnki. – Raszyn, 2008.
305. Zawadzka D., Korzyniewska A.: Kopciuszek. Alicja w Krainie Czarów. – Raszyn, 2008.

II. Baśniowe czytanki (cena: 9,99 zł)
306. Calineczka. – Raszyn, 2008.
307. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. – Raszyn, 2008.

III. Baśniowy świat
308. Kubczyk E.: Złotowłosa i trzy niedźwiadki i inne baśnie. – Raszyn,
2008.
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309. Kubczyk E., Wlachniewicz K.: Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków i inne baśnie. – Raszyn, 2008.
310. Zawadzka D.: Kopciuszek i inne baśnie. – Raszyn, 2008.
311. Zawadzka D.: Śpiąca królewna i inne baśnie. – Raszyn, 2008.

IV. Dawno, dawno temu… (Cena: 6,99 zł)
312. Ali Baba i czterdziestu rozbójników / il. G. Georgiev, S. Kniazewa.
– Janki, 2008.
313. Calineczka / il. G. Georgiev, S. Kniazewa. – Janki, 2008.

V. Moje baśnie (Cena: 10,99 zł)
314. Czerwony Kapturek i inne baśnie. – Janki, 2008.
315. Jaś i zaczarowana fasola i inne baśnie. – Janki, 2008.

VI. Poznaję baśnie (cena: 5,99 zł)
316.
317.
318.
319.

Korzyniewska A.: Wilk i siedem koźlątek. – Warszawa, 2008.
Kubaczyk E.: Księżniczka na ziarnku grochu. – Warszawa, 2008.
Kubaczyk E.: Złotowłosa i trzy niedźwiadki. – Warszawa, 2008.
Zawadzka D.: Kot w Butach. – Warszawa, 2008.

Wydawnictwo Aksjomat
I. Bajki do kolorowania. Klasyka baśni (cena: 2,80 zł)
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.

Podgórska A.: Brzydkie Kaczątko. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Calineczka. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Czerwony Kapturek. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Jaś i Małgosia. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Kopciuszek. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Kot w butach. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Królewna Śnieżka. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Księżniczka na ziarnku grochu. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Lampa Aladyna. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Mała syrenka. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Ołowiany żołnierzyk. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Pinokio. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Piotruś Pan. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Trzy świnki. – Kraków, 2004.
Podgórska A.: Śpiąca Królewna. – Kraków, 2004.
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II. Bajki znane i lubiane (cena: 3,60 zł)
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.

Bator A.: Mała syrenka / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Michalec B.: Pinokio / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Podgórska A.: Brzydkie kaczątko / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Bator A.: Kot w butach / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Michalec B.: Trzy świnki / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Podgórska A.: Królewna Śnieżka / il. E. Jarząbek. – Kraków, 2008.
Czerwony Kapturek i inne bajki [twarda oprawa] – Kraków, 2009
(cena: 18,90 zł).

III. Moja pierwsza bajeczka (cena: 4,50 zł)
342. Nodzyński P.: Czerwony Kapturek. – Kraków, 2009.
343. Nodzyński P.: Kopciuszek. – Kraków, 2009.
344. Nodzyński P.: Kot w butach. – Kraków, 2009.

Wydawnictwo Sara
I. Bajki i legendy świata
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.

Bajki afrykańskie / il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.
Bajki chińskie / il. A. Fonfara. – Czosnów, 2012.
Bajki japońskie / il. A. Fonfara. – Czosnów, 2012.
Bajki szkockie / il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.
Bajki ukraińskie / il. A. Fonfara. – Czosnów, 2012.
Elidyr w krainie czarów. Bajki walijskie / il. P. Głodek. – Czosnów,
2012.
O królewnach, które wyszły za mąż za byle kogo. Bajki włoskie /
il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.
Puszkin A.: Bajki rosyjskie / il. A. Fonfara. – Czosnów, 2012.
Tajemniczy świat baśni / il. P. Głodek, A. Fonfara. – Czosnów,
2012. (cena: 38,00 zł)
Usenko N.: Karzeł Snorro. Bajki orkadzkie / il. P. Głodek. –
Czosnów, 2012.
Usenko N.: Królewna Myszka. Bajki francuskie / il. P. Głodek. –
Czosnów, 2012.
Usenko N.: Morski król i Wasylisa czarodziejka. Bajki rosyjskie /
il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.
Usenko N.: Przygody Thorsteina Wikinga. Bajki skandynawskie /
il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.
Złota tabakiera. Bajki anglosaskie / il. P. Głodek. – Czosnów, 2012.

Baśniowe serie wydawnicze – bibliografia

95

II. Bajki niedźwiadka1 (cena: 3,00)
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.

Brzydkie kaczątko / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Calineczka dziecię elfów / il. R. Krześniak. – Czosnów, 2012.
Czerwony Kapturek / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Dziewczynka z zapałkami / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów,
2012.
Jaś i Fasolowe drzewo / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Kopciuszek / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Królewna Śnieżka / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Księżniczka na ziarnku grochu / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów,
2012.
Stoliczku nakryj się / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Śpiąca królewna / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Tomcio Paluszek / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.
Złotowłosa i trzy misie / il. A. L. Stefaniakowie. – Czosnów, 2012.

Wydawnictwo Publicat
I. Książki szczęśliwego dzieciństwa2
371. Andersen H. C.: Brzydkie kaczątko / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
372. Andersen H. C.: Brzydkie kaczątko / tł. A. Sójka ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1997.
373. Andersen H. C.: Calineczka / tekst pol. A. Sójka ; il. A Fonfara. –
Poznań, 1997.
374. Andersen H. C.: Calineczka / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1998.
375. Andersen H. C.: Dziewczynka z zapałkami / tekst. D. Wróbel ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1999.
376. Andersen H. C.: Dziewczynka z zapałkami / tekst pol. A. Sójka ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1996.
377. Andersen H. C.: Królowa Śniegu / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1999.
378. Andersen H. C.: Mała syrenka / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1998.
1

W tej serii opublikowano sto czternaście pozycji, dlatego wyszczególniono tylko książeczki na motywach baśni klasycznych.
2
W tej serii ogłoszono trzysta dwadzieścia dziewięć książek różnego typu, dlatego wypisano tylko baśnie.
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379. Andersen H. C.: Mała syrenka / tł. A. Sójka ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1997.
380. Andersen H. C.: Nowe szaty cesarza / tekst pol. A. Sójka ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1997.
381. Andersen H. C.: Nowe szaty cesarza / tekst. D. Wróbel ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
382. Baśnie polskie dla najmłodszych / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2001.
383. Baśnie świata dla dzieci / tekst pol. A. Sójka ; il. D. Fic, A. Hamera,
D. Samol. – Poznań, 2005.
384. Brzydkie kaczątko. – Poznań, 1997.
385. Brzydkie kaczątko / rys. D. Fic; kolor. D. Samol. – Poznań, 2004.
386. Calineczka. – Poznań 1997.
387. Calineczka / tł. J. Polaszek. – Poznań, 1997.
388. Czerwony Kapturek. – Poznań, 1998.
389. Czerwony kapturek / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań,
[2004].
390. Fabisińska L.: Moje ulubione baśnie polskie / il. W. Wejner. –
Poznań, [2002].
391. Grimm J. i W.: Królewna Śnieżka / tekst pol. A. Sójka ; il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
392. Grimm J. i W.: Baśnie dla dzieci / oprac. tekst. L. Cichy,
K. Karczewska, D. Wróbel ; il. D. Fic, D. Samol. – Poznań, 2003.
393. Grimm J. i W.: Baśnie dla najmłodszych / il. P. Sałamacha ; tekst
Pol. L. Cichy, K. Karczewska, D. Wróbel. – Poznań, 2000.
394. Grimm J. i W.: Czterej muzykanci z Bremy / tekst pol. A. Sójka ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
395. Grimm J. i W.: Czterej muzykanci z Bremy / tekst D. Wróbel ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1999.
396. Grimm J. i W.: Królewna Śnieżka / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1999.
397. Grimm J. i W.: O rybaku i rybce / tekst K. Karczewska ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1998.
398. Grimm J. i W.: Roszpunka / tekst K. Karczewska ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1998.
399. Grimm J. i W.: Stoliczku nakryj się / tekst pol. A. Sójka ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1998.
400. Grimm J. i W.: Stoliczku nakryj się / tekst L. Cichy ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1999.
401. Grimm J. i W.: Wilk i 7 koźlątek / tekst. L. Cichy ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1999.
402. Jaś i Małgosia / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań, 2003.
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403. Jaś i Małgosia / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań, [2004].
404. Karczewska K.: Najpiękniejsze baśnie polskie / il. A. Fonfara. –
Poznań, 2000.
405. Kopciuszek. – Poznań, 1998.
406. Kopciuszek / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań, 2003.
407. Kopciuszek / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań, [2004].
408. Kot w butach. – Poznań, 1998.
409. Królewna Śnieżka. – Poznań, 1998.
410. Mała Syrenka / tł. A. Dobrowolska ; oprac. tekst. K. Sibińska-Subocz. – Poznań, 1998.
411. Najpiękniejsze baśnie / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań,
2003.
412. Perrault C.: Baśnie / tł. i oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara. – Poznań, 1997.
413. Perrault C.: Czerwony Kapturek / tekst. A. Sójka-Leszczyńska ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
414. Perrault C.: Czerwony kapturek / tł. i oprac. A. Bernard ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1995.
415. Perrault C.: Jaś i Małgosia / tekst. D. Wróbel ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1999.
416. Perrault C.: Jaś i Małgosia / tł. i oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1995.
417. Perrault C.: Kopciuszek / tekst D. Wróbel ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1999.
418. Perrault C.: Kopciuszek / tł. i oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1995.
419. Perrault C.: Kot w butach /oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1995.
420. Perrault C.: Paluszek / tekst A. Sójka-Leszczyńska ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1998.
421. Perrault C.: Paluszek / tł. i oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara. –
Poznań, 1995.
422. Perrault C.: Śpiąca Królewna / tekst A. Sójka-Leszczyńska ;
il. A. Fonfara. – Poznań, 1998.
423. Perrault C.: Śpiąca królewna / tł. i oprac. A. Bernard ; il. A. Fonfara.
– Poznań, 1995.
424. Piękna i Bestia / tł. J. Polaszek. – Poznań, 1997.
425. Siejnicki K. J.: Księga bajek polskich / il. A. Fonfara. – Poznań,
2009.
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426. Sójka A.: Baśnie świata dla najmłodszych / przekł. S. Beylin,
J. Iwaszkiewicz ; il. W. Kukliński ; wybór. A. Sójka-Leszczyńska.
– Poznań, 2000.
427. Sójka A.: Czerwony Kapturek / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
428. Sójka A.: Kot w butach / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
429. Sójka A.: Najpiękniejsze baśnie braci Grimm / il. A. Fonfara. –
Poznań, 1998.
430. Sójka A.: Najpiękniejsze baśnie świata / il. M. Szyszko. – Poznań,
1999.
431. Sójka A.: Śpiąca królewna / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
432. Sójka A.: Wilk i 7 koźlątek / il. A. Fonfara. – Poznań, [2003].
433. Sójka A., Sokół J.: Najpiękniejsze baśnie świata / il. A. Fonfara. –
Poznań, 2001.
434. Śpiąca królewna / rys. D. Fic, A. Hamera, D. Samol. – Poznań,
[2004].
435. Tomcio Paluch / tł. J. Polaszek. – Poznań, 1997.
436. Touche G. de la: Brzydkie kaczątko / tł. J. Polaszek ; il. P. Storey.
– Poznań, 1997.
437. Touche G. de la: Jaś i ziarenka fasoli / tł. J. Polaszek ; il. P. Storey.
– Poznań, 1997.
438. Touche G. de la: Kopciuszek / tł. J. Polaszek ; il. P. Storey. –
Poznań, 1997.
439. Touche G. de la: Złotowłosa i trzy niedźwiadki / tł. J. Polaszek ;
il. P. Storey. – Poznań, 1997.
440. Wielka księga legend i baśni polskich / red. A. Sobich ; il. M. Piwowarski. – Poznań, 2010.
441. Wilk i siedem koźlątek. – Poznań, 1997.
442. Wróbel D.: Brzydkie kaczątko / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
443. Wróbel D.: Jaś i Małgosia / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
444. Wróbel D.: Kopciuszek / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
445. Wróbel D.: Królowa Śniegu / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
446. Wróbel D.: Mała syrenka / il. P. Sałamacha. – Poznań, 2000.
Bibliografia:
[1] Zając M.: Promocja książki dziecięcej. Warszawa 2000, s. 164-174.
ISBN 83-87629-53-7.
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Spis bibliograficzny. Część 2
III. Miejscowości – opracowania, przewodniki, informatory.
Cz. 1.
Bardo (niem. Wartha)
533. KNAUER P. Der Ursprung der Marien-Wallfahrt zu Wartha in
Schlesien. Eine quellenkritische Untersuchung. – Breslau, 1917.
534. PETER J. Frankenstein, Camenz und Wartha in Schlesien nebst
Reichenstein, Silberberg, Warthapaβ, Königshainer Spitzberg und
deren Umgebungen. Handbuch für Reisende und Einheimische. –
Glatz, 1885.
535. POBOŽNOST sv. růžence, která se koná v kaplích na hoře růžencové
blíže Varty (Wartha v pruském Slezsku). – Praha, [1907].
Biała (niem. Zülz)
536. SCHINKE C. Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches
Handbuch mit kurzgefasster Chronik der Städte Neustadt, Ober-Glogau, Zülz, Steinau und Klein-Strehlitz. – 2. Aufl. – Neustadt
O.-S., 1890.
Bielawa (niem. Langenbielau)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge […] = poz.
281.
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Bielsko-Biała1 (niem. Bielitz i Biala)
537. ADRESSBUCH von Bielitz-Biala und Umgebung. – Bielitz, 1914.
538. BAIER A. Eine geologische Excursion in die Umgebung von
Bielitz-Biala. – Bielitz, 1881.
539. BIALA und seine Umgebung. Hrsg. mit Unterstützung des deutschen
Landes-verbandes für Fremdenverkehr in Mähren und Schlesien,
vom Fremdenverkehrs – Komitee Bielitz-Biala. – Bielitz-Biala,
1913.
540. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation in
Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dezember 1908 bis 30. November
1910. – Bielitz, 1911.
541. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation
in Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dez. 1910 bis 30. Nov. 1913
und eine Gesamtübersicht über die Zeit vom 1. Dez. 1873 bis 30.
Nov. 1913. – Bielitz, 1914.
542. BURESCH H. Bericht der meteorologischen Beobachtungsstation in
Bielitz über den Zeitraum vom 1. Dezember 1913 bis 30. November
1914. – Bielitz, 1915.
543. FÜHRER durch Bielitz-Biala und Umgebung. – Bielitz, [ca 1911].
544. HAASE T. Die Bielitz-Bialaer Schafwollwaaren-Industrie in ihrer
historischen Entwicklung. – Teschen, 1873.
545. HANSLIK E. Biala – eine deutsche Stadt in Galizien. Geographische
Untersuchung des Stadtproblems. – Wien, 1909.
546. HANSLIK E. Über die Entstehung und Entwicklung von BielitzBiala. – Bielitz, 1903.
547. HUBER H. Die Brunnenwässer von Bielitz, nebst einigen Wässern
von Biala und fünf Quellen der Umgebung. – Bielitz, 1884.
548. KOLBENHEYER K. Die klimatischen Verhältnisse von Bielitz
nach zwanzigjährigen meteorologischen Beobachtungen. – Bielitz,
1894.
549. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. –
Bielitz, 1878, s. 14-22.
550. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. –
Bielitz, 1881, s. 17-22.
551. KOLBENHEYER K. Meteorologische Beobachtungen in Bielitz. –
Bielitz, 1882, s. 17-19.
552. KOLBENHEYER K. Die Temperaturverhältnisse von Bielitz. –
Bielitz, 1900.
1

Bielsko-Biała formalnie powstało 1 stycznia 1951 r. Jeden organizm miejski
utworzyły: położone na Śląsku Cieszyńskim Bielsko oraz małopolska Biała Krakowska.
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553. PAULY C. F. Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden
über Pless und Bad Goczalkowitz. – Zabrze O/S, [1895].
554. SEIDLER H. Die klimatischen Verchältnisse von Bielitz nach
dreissigjährigen meteorologischen Beobachtungen. – Bielitz, 1904.
555. WOPFNER M. Bielitz-Biala und seine Umgebung. – Bielitz-Biala,
1913.
Bolesławiec (niem. Bunzlau)
556. DEWITZ E. Geschichte des Kreises Bunzlau. – Bunzlau, 1885.
557. HEININGER P. Illustrierter Führer durch die Stadt Bunzlau. –
Bunzlau, 1904.
558. SCHNEIDER K. F. R. Flora von Bunzlau oder die Pflanzen der
Umgegend von Bunzlau. – Breslau, 1836.
559. STENZEL A. Der Kreis Bunzlau. Ein kurzer Abriß der Geographie
und Geschichte des Kreises. – Bunzlau, 1891.
560. WERNICKE E. Chronik der Stadt Bunzlau von den ältesten Zeiten
bis zur Gegenwart. – Bunzlau, 1884.
Bolków (niem. Bolkenhain)
561. KIRCHENGESCHICHTE des Kreises Bolkenhain in der Provinz Schlesien. Hrsg. von den gegenwärtigen Mitgliedern der
Bolkenhainer Diöcesankonferenz. – Jauer, [1851].
562. MÜLLER G. Im Lande der drei Burgen. Illustrierte Geschichte von
Bolkenhain und Hohenfriedeberg, sowie der Bolkoburg, Schweinhausburg und Burg Nimmersatt. Zugleich Führer durch den Kreis
Bolkenhain. – Bolkenhain, 1903.
563. OBST F. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Bolkenhain. – Glogau, 1905.
564. SCHAETZKE V. Bolkoburg und Burg Schweinhaus. – Hirschberg,
1912.
565. SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung. Zobtengebirge,
Striegau, Bolkenhain, Freiburg, Fürstenstein, Salzbrunn, Waldenburger Bergland, Weistrißthal, Reichenbach, Eulengebirge, Theile
der Grafschaft Glatz etc. – Schweidnitz, [1892].
566. TEICHMANN A. Chronik der Stadt Bolkenhain in Schlesien von
den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1870. – Bolkenhain, [ca 1880].
Brzeg (niem. Brieg)
567. ADRESSBUCH des Stadt- und Landkreises Brieg. – Brieg, 1913.
568. ADRESSBUCH des Stadt- und Landkreis Brieg. – Brieg, 1922.
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569. ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles.,
Gleiwitz, Kattowitz, Beuthen, Brieg und Neiße. – Charlottenburg,
1911.
570. ILLUSTRIERTER Führer durch Brieg (Bez. Breslau) und Umgebung. Hrsg. von L. Woerl. – Leipzig, [ca 1902].
571. SCHÖNBORN H. Brieg. Ein Führer für Einheimische und Fremde.
– Brieg, 1910.
572. SCHÖNBORN H. Geschichte der Stadt und des Fürstentums Brieg.
Ein Ausschnitt aus der Geschichte Schlesiens. – Brieg, 1907.
573. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Münsterberg und Brieg. –
Berlin, 1801.
574. WERNICKE E. Adress-Buch der Stadt Brieg. Nebst einer kurzgefassten topographischen Chronik der Stadt Brieg bis zum
Aussterben der Piasten 1675. – Brieg, 1879.
Brzeg Dolny (niem. Dyhernfurth)
575. GRÜNWALD M. Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde Dyhernfurth a. O. – Breslau, 1881.
576. WEINBAUM D. Geschichte des jüdische Friedhofs in Dyhernfurth.
Festschrift zur Einweihung der Mauer um den jüdische Friedhof
daselbst. – Breslau, 1903.
Bukowina k. Wrocławia
577. ROBIŃSKI S. De Bukovina, balneo Silesiaco. – Berolini, 1863.
Bystra (niem. Bistray lub Bistrai)
578. SANATORIUM i zakład wodoleczniczy „Bystra” w Śląskich Beskidach. – Bielitz, 1902.
Bystrzyca Kłodzka (niem. Habelschwerdt)
579. HOHBERG H. von Statistische Darstellung des Kreises Habelschwerdt, Regierungs-Bezirk Breslau, Provinz Schlesien. Aus alten
Urkunden und amtlichen Quellen zusammengestellt. – Habelschwerdt, 1869.
580. PRAMOR J. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Habelschwerdt.
– Leipzig, 1902.
581. VOLKMER, F. Geschichte der Stadt Habelschwerdt in der
Grafschaft Glatz. – Habelschwerdt, 1897.

Piśmiennictwo krajoznawcze i podróżnicze dotyczące Śląska…

103

Bytom (niem. Beuthen)

582.
583.
584.
585.

586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.

ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. […]
= poz. 569.
FIEBIG O. Die meteorologischen Verhältnisse von Beuthen O.-Schl.
von 1876-1885. – Beuthen, 1888.
GRAMER F. Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien. –
Beuthen O/S, 1863.
HEIMATKUNDE von Beuthen (Oberschlesien). Hrsg. von den
Lehrerkollegium d. städtischen katholischen Realschule zu Beuthen
O.S. T. 1-3. – Beuthen, 1903-1905.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet mit besonderer Berücksichtigung der Orte Kattowitz,
Königshütte, Beuthen, Tarnowitz, Zabrze und Gleiwitz. Hrsg. von
L. Woerl. – Leipzig, 1904.
KOPFSTEIN M. Geschichte der Synagogen-Gemeinde in Beuthen
O.-S. – Beuthen, 1891.
MEJER G.v. Adressbuch der Stadt Beuthen O.S. einschließlich
des Verwaltungsbezirks Schwarzwald und der Gemeinde Roßberg.
1912-1913. – Beuthen, [ca 1912].
PERLICK A. Materialen zur Heimatkunde des Dorfes Rokittnitz
(Krs.Beuthen). – Gleiwitz, 1919.
SOLGER H. Der Kreis Beuthen in Oberschlesien. – Breslau, 1860.
WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Pless, Oppeln, der Leobschützer
Kreis und die freie Standesherrschaft Beuthen. – Berlin, 1804.
WOERL O. Illustrierter Führer durch Beuthen O.-S. und Umgebung.
– 2. Aufl. – Leipzig, [1900].
WOERL O. Führer durch die Kreisstadt Beuthen in Oberschlesien
und Umgebung. – Würzburg, [ca 1889].
WYCIECZKA do Piekar Wielkich i Bytomia. W: „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” R.5, 1911, s. 255.
Bytom Odrzański (niem. Beuthen an der Oder)

594. STOBBE C., FLASCHEL J. Adreßbuch für die Städte Neusalz a. O.,
Freystadt i. Schl., Beuthen Bez. Liegnitz, Neustädtel und Deutsch-Wartenberg. – Neusalz a. O., 1904.
Chocianów (niem. Kotzenau)
595. GERLACH M. Chronik der Evangelischen Kirche von Kotzenau. –
Kotzenau i. Schl., 1900.
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Chojnów (niem. Haynau)
596. ARLT P. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Goldberg
– Haynau. – Glogau, 1905.
Chorzów (niem. Königshütte O.S)
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet
[…] = poz. 585.
597. MOHR H. Geschichte der Stadt Königshütte in Oberschlesien, aus
Urkunden und amtlichen Aktenstücken. – Königshütte O.-S, 1890.
Cieszków (niem. Freyhan)
598. WEIGEL J. A. V. Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz,
Militsch, die Minderherrschaften Sulau, Neuschloß, Freihahn,
Loslau, Oderberg [et]c. – Berlin, 1805.
Cieszyn (niem. Teschen)
599. BIERMANN G. Geschichte des Herzogthums Teschen. – Teschen,
1863.
600. FEITZINGER E. Führer durch Teschen und Umgebung. – Teschen,
1903.
601. HARWOT J. Cieszyn i ziemia cieszyńska pod względem geogra-ficzno-statystycznym. – Przemyśl, 1893.
602. HEINRICH A. Der Teschner Kreis im Herzogth k.k. Schlesien. –
Wien, 1843.
603. KAMMER Teschen. Domäne seiner Kaiserlichen und Königlichen
Hoheit des Durchlauchtigsten Herrn Erzherzogs Friedrich, Herzog
von Teschen. – Teschen, 1898.
604. OTTO L. M. Cieszyn. W: „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 328,
s. 7-8.
605. OTTO L. M. Okolice Cieszyna. Wyjątek z obszerniejszej monografii Cieszyna. W: Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25-letniej
pracy na polu dziennikarskim Pawła Stalmacha. – Kraków, 1873,
s. 325-329.
606. PAMIĘTNIK z powodu 1050 letniéj uroczystości założenia m. Cieszyna = Album aus Anlass der 1050 jährigen Feier der Gründung der
Stadt Teschen. – Cieszyn, 1860.
607. PETER A. Geschichte der Stadt Teschen. – Teschen, 1888.
608. PETER A. Teschen. Ein historisch-topographisches Bild. – Teschen,
1878.
609. X.e.W. Wrażenia z Cieszyna. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1853, nr
30, s. 480-484.
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Długopole Zdrój (niem. Bad Langenau)
610. BAD Langenau. W: „Schlesische Bäderzeitung”, Jg. 1, 1904, s. 123.
611. BAD Langenau (Bez. Breslau) in der Grafschaft Glatz. Übersicht
seiner Einrichtungen und Heilanzeigen. – Habelschwerdt, 1910.
612. BAD Langenau in der Grafschaft Glatz. Station der BreslauMittelwalder Eisenbahn. – Bad Langenau, 1895.
613. FÜHRER durch Bad Langenau und seine Umgebung. – Würzburg,
1891.
614. LESSER A. Das Stahl- und Moor-Bad Langenau in der Grafschaft
Glatz. Beschrieben, und in seinen arzneilichen Beziehungen und
Heilwirkungen auf den menschlichen Organismus dargestellt. –
Frankfurt a. d. O., 1857.
615. LESSER A. Das Stahl- und Moor-Bad sowie die Molkenkur-Anstalt
zu Langenau in der Grafschaft Glatz. Balneologischer Bericht über
die Kur-Saison 1861. – Glatz, 1862.
616. LESSER A. Siebzehnter Jahresbericht über das Bad Langenau in der
Grafschaft Glatz für das Jahr 1855. – Frankfurt a. d. O., 1855.
617. PETER J. Bad Langenau und seine Umgebung. – Bad Langenau,
1883.
618. ROST. Bad Langenau in Schlesien und seine Kurmittel mit besonderer Berücksichtigung der Saison 1879. – Schweidnitz, [ca 1880].
619. SCHLESISCHE Bäder. Zusammengestellt im Auftrage des XIV.
Schlesischen Bädertages. – Reinerz, 1886.
620. WALTER J. Bad Langenau in der Grafschaft Glatz. Balneologischer
Bericht über die Saison 1869. – Bad Langenau, 1870.
621. WAXMANN G. Das Bad Nieder-Langenau in der Grafschaft Glatz,
mit dem Jahresbericht für 1849. – Breslau, 1850.
Dobromierz (niem. Hohenfriedeberg)
MÜLLER G.: Im Lande der drei Burgen [...] = poz. 562.
Duszniki Zdrój (niem. Bad Reinerz)
622. BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen. Praktischer
Führer für Touristen und Kurgäste. – Berlin, 1904.
623. BAD Reinerz, Grafschaft Glatz. Hrsg. vom d. Badeverwaltung. –
Reinerz, 1914.
624. BAD Reinerz. Klimatischer waldreicher Höhen-Kurort. – [Reinerz,
ca 1901].
625. BEIGEL H. Balneologische Notizen über die Kurmittel des Bades
Reinerz in Schlesien mit besonderer Berücksichtigung der daselbst
eingerichteten jodhaltigen Moorbäder. – Erlangen, 1863.
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626. DENGLER P. Geschichte des Bades Reinerz. – Reinerz, 1903.
627. DITTRICH J.J. Reinerz, seine Heilquellen und Umgegend. – Breslau, 1838.
628. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Seine Heilmittel und
Indicationen in Verbindung mit statistisch-medicinische Nachrichten über die Saison 1882 und der 15 Vorjahre. – Reinerz, 1883.
629. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische
Nachrichten aus der Saison des Jahres 1869 nebst Würdigung der
Indicationen. – Reinerz, 1870.
630. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische
Nachrichten über die Saison 1871 nebst Würdigung der Heilmittel
und Indicationen der Kuranstalt. – Reinerz, 1872.
631. DRESCHER W. Der Kurort Reinerz. Statistisch-medicinische
Nachrichten über die Saison des Jahres 1877 in Verbindung mit den
10 Vorjahren nebst Würdigung der Heilmittel und Indicationen der
Kur-Anstalt. – Glatz, 1878.
632. DRESCHER W. Reinerz und seine Indicationen. Stadt- und
Badearzt, Ritter des Königlichen Kronenordens und Mitglied des
ärztlichen Vereins der Grafschaft Glatz. – Glatz, 1867.
633. FRECH F. Reinerz, das Zentrum der Glatzer Mineralquellen. –
Reinerz, 1904.
634. FÜHRER durch das Heuscheuer und Mensegebirge mit besonderer
Berücksichtigung von Reinerz. – Schweidnitz, [post 1912].
635. GOTTWALD. Analyse des jodhaltigen Eisenmineral-Moors in
Reinerz. – Glatz, 1862.
636. GOTTWALD. Der Curgast in Reinerz. Eine übersichtliche
Darstellung der äussern und inneren Verhältnisse von Reinerz und
seiner Umgebung, mit besonderer Rücksicht auf den Gebrauch der
Curmittel und die dabei zu beobachtende Lebensweise. – Breslau,
1855.
637. GOTTWALD. Notizen über den Kurort Reinerz mit spezieller Rücksicht auf seine Indicationen für den praktischen Arzt. – Glatz, 1859.
638. NEUESTER Führer von Bad Reinerz und Umgebung mit besonderer
Berücksichtigung des Heuscheuer- und Mense-Adlergebirges nebst
einer Spezialkarte. Hrsg. vom Kurverein Reinerz. – Schweidnitz,
1912.
639. PATSCHOVSKY W. Führer durch Stadt und Bad Reinerz und
Umgebung nebst einer Karte der Umgebung von Reinerz. – Schweidnitz, [1895].
640. PATSCHOVSKY W. Führer durch Stadt und Bad Reinerz und
Umgebung nebst einer Karte der Umgebung von Reinerz. – 2. verb.
Aufl. – Schweidnitz, 1902.
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641. SACHS A. Bad Reinerz und seine Umgebungen. Ein Führer und
Wegweiser für Kurgäste und Touristen. – Glatz, 1862.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
642. SCHOLZ G. Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen
Bädertages gehörenden Bäder. Alt-Heide, Cudowa, Flinsberg,
Goczalkowitz, Reinerz, Salzbrunn, Warmbrunn und die Dr.
Brehmer‘sche Kuranstalt zu Görbersdorf. – Reinerz, 1878.
643. WELZEL C.J., WELZEL C.P. Die Molken-, Brunnen- und Bade-Kur-Anstalt bei Reinerz in der preußisch-schlesischen Grafschaft
Glatz. T. 1. Für die Ärzte. – Breslau, 1841.
644. WELZEL C.J., WELZEL C.P. Die Molken-, Brunnen- und Bade-Kur-Anstalt bei Reinerz in der preußisch-schlesischen Grafschaft
Glatz. T. 2. Für die Kurgäste. – Breslau, 1841.
Dzierżoniów (niem. Reichenbach im Eulengebirge)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine
Vorberge2 […] = poz. 281.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz.
324.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Eulengebirge […] = poz.
325.
SCHWEIDNITZ und Ausflüge in die Umgebung = poz. 565.
Gliwice (niem. Gleiwitz)

645.
646.
647.
648.

2

ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles. […]
= poz. 569.
ADRESSBUCH Gleiwitz 1914. – Gleiwitz, 1914.
FÜHRER durch Gleiwitz und Umgebung. – Würzburg, [1891].
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet
[…] = poz. 585.
KOWATSCH A., SEILER G. Neuer illustrierter Führer durch die
Stadt Gleiwitz mit Beiträgen aus der geschichtlichen Vergangenheit.
– Gleiwitz, 1909.
SCHILLER A. Führer durch das Oberschlesische Museum zu
Gleiwitz. – Gleiwitz, 1912.

Do książki dodano: Zugleich kleiner Führer für Reichenbach i. Schl. (u. d. E.),
Langenbielau, Peterswaldau, Gnadenfrei, Nimptsch, Silberberg (Frankenstein)
und Wüste-Waltersdorf. – Reichenbach i. Schl.
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Głogów (niem. Glogau)
649. ALEX G. Adressbuch der Stadt und des Kreises Glogau. – Glogau,
1913.
650. BLASCHKE J. Geschichte der Stadt Glogau und des Glogauer
Landes. – Glogau, 1913.
651. FÜHRER durch Glogau und Umgebung. – Glogau, 1912.
652. SCHOLZ E. Das Wichtigste aus der Heimatskunde des Kreises
Glogau. – Glogau, 1905.
653. SCHOLZ R., KNÖTEL P. Glogau. Ein Führer durch Stadt und
Kreis. – Glogau, 1892.
654. WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau.
– Berlin, 1802.
Głogówek (niem. Oberglogau)
655. KONIETZNY Th. Schloss Ober-Glogau. – Oppeln, 1920.
SCHINKE C.: Der Kreis Neustadt O.-S. Geographisch-geschichtliches
Handbuch […] = poz. 536.
656. SCHNURPFEIL, H. Geschichte und Beschreibung der Stadt OberGlogau in Oberschlesien. Mit der Genealogie der Grafen von
Oppersdorf. – Ober-Glogau, 1860.
Głubczyce (niem. Leobschütz)
657. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 1.
Geschichtliches des Kreises allgemeinen. – Leobschütz, 1909.
658. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 2.
Geschichtliche Einzelbilder der Stadt Leobschütz. – Leobschütz,
1911.
659. HOFRICHTER R. Heimatkunde des Kreises Leobschütz. H. 3.
Geschichtliches der einzelnen Ortschaften des Kreises Leobschütz.
– Leobschütz, 1914.
660. TROSKA F. Geschichte der Stadt Leobschütz. – Leobschütz, 1892.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
Głuchołazy (niem. Ziegenhals)
661. ADRESSBUCH für den Stadt- und Landkreis Neisse f. 1912/13.
Mit Anhang: Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ziegenhals. –
Neisse, 1912.
662. KOPIETZ J. A. Beiträge zur altesten Geschichte des Neisser Landes
und der Stadt Ziegenhals. T. 1. – Ziegenhals, 1898.
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663. KURORT Ziegenhals und seine Umgebung. Praktischer Wegweiser
nebst einer geographischen Karte. – Ziegenhals, 1909.
664. METZNER. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ziegenhals in
Schlesien. – Leipzig, 1904.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
665. SCHOLZ J. Führer durch Ziegenhals und Umgegend mit Einschluß
des Altvatergebirges. – 2. voll. umgearb. Aufl. – Ziegenhals, 1895.
Goczałkowice Zdrój (niem. Goczalkowitz lub Bad Gottschalkowitz)
666. BABEL  A. Goczalkowitz und seine jod- und bromhaltige Soolquelle.
– Pleß, 1863.
667. BABEL A. Soolbad Goczalkowitz. Kurzgefaßter Bericht über die
2. Saison 1863 – Pleß, 1864.
668. BABEL A. Das jod- und bromhaltige Soolbad Goczalkowitz.
Kurzgefaßter Bericht über die 3. Saison 1864. – Pleß, 1865.
669. BABEL A. Das jod- und bromhaltige Soolbad Goczalkowitz bei
Pleß in Oberschlesien. – [Pleß, 1867].
670. FRYCZ J. M. Zakład kąpielowy w Goczałkowicach w Górnym Śląsku. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1862, nr 166, s. 212-213.
671. JOD-bromhaltige Soolbad Goczalkowitz bei Pleß O.S. in seiner
Bedentung als Kurort. – Kattowitz, 1910.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen
Bädertages […] = poz. 642.
PAULY C. F.: Reise-Führer nach Bielitz-Biala und in die Beskiden
über Pless […] = poz. 553.
672. SKOBEL F. K. Wody lekarskie na Śląsku Rakuskim w roku 1864.
W: „Przegląd Lekarski”, R. 3, 1864, nr 44, s. 347-349; nr 51, s. 403404; nr 52, s. 412-413; R. 4, 1865, nr 1, s. 2-4; nr 3, s. 19-21; nr 5,
s. 35-37; nr 6, s. 43. [Odb: Kraków, 1865].
Goszcz (niem. Goschütz)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz,
Militsch […] = poz. 598.
Góra (niem. Guhrau)
673. DÖRNER F. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Guhrau. – Glogau, 1905.
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Góra św. Anny (niem. Sankt Annaberg)
674. WIENTZEK W. Land und Volk um den Annaberg. – Habelschwerdt,
[post 1910].
Grodków (niem. Grottkau)
675. CHRONIK der Stadt Grottkau. Mit Benutzung amtlicher Quellen.
– Grottkau, 1867.
Grodziec (niem. Gröditz)
676. CLEMENZ B. Die Gröditzburg einst und jetzt. Illustrierter Führer
und Gedenkschrift. – Breslau, 1908.
677. EBHARDT B. Die Gröditzburg. – Berlin, 1906.
678. SACHSE R. Der Gröditzberg. – Löwenberg i. Schl., 1859.
679. STURM L. Die Aussicht vom Gröditzberg nebst einer kurzen Beschreibung der Burg. – Goldberg, 1890.
Jastrzębie Zdrój (niem. Bad Königsdorff-Jastrzemb)
680. F.N., L.J. Wody mineralne w Jastrzębiu (Königsdorf) na Śląsku Górnym. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1878, nr 129, s. 370.
681. FAUPEL H. Das Soolbad Königsdorf-Jastrzemb. 2. Badebericht. –
Gleiwitz, 1863.
682. FAUPEL H. Das Soolbad Königsdorf-Jastrzemb. 3. Badebericht. –
Breslau, 1864.
683. FRITZ J. M. Zdrojowisko w Jastrzębiu w Górnym Śląsku. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1865, nr 299, s. 224.
684. HEER L. Bad Königsdorff (Jastrzemb). Bericht über die erste Saison
1861. – Breslau, 1862.
685. JULIUSBERG E. Ueber Parametritis und deren Behandlung in Bad
Königsdorff-Jastrzemb. – Breslau, 1870.
686. KAMINSKY, F. Geschichte der Kinderheilstätte Marienheim zu
Bad Königsdorff-Jastrzemb O.-S. Jubiläumsschrift zum 25 jährigen
Bestehen. – Jastrzemb O.-S., 1916.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
687. WEISSENBERG. Das Jod- und Bromhaltige Soolbad Königsdorff-Jastrzemb in Ober-Schlesien, seine Kurmittel und Wirkungen. –
Berlin, 1879.
Jawor (niem. Jauer)
688. ADRESS- und Auskunftsbuch der Stadt Jauer in Schlesien. – Jauer,
1900.
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689. CROON, G. Die landständische Verfassung von Schweidnitz – Jauer. Zur Geschichte des Ständewesens in Schlesien. – Breslau, 1912.
690. FISCHER C. F. E. Chronik der Schlesischen Kreisstadt Jauer von
1008 bis 1817. – Jauer, 1818.
691. HEUBER G. Die evangelische Friedenskirche in Jauer genannt zum
Heiligen Geist. Festschrift zur Feier des 250 jährigen Bestehens der
Kirche. – Jauer, 1906.
692. JAUER und Umgegend. Für Touristen hrsg. von der Ortsgruppe
Jauer des Riesengebirgs-Vereins. – Jauer, 1906.
693. KOISCHWITZ O. Heimatkunde des Kreises Jauer in Schlesien. –
Glogau, 1905.
694. KOISCHWITZ O. Jauer. Ein Wegweiser. – Jauer, 1902.
695. KOISCHWITZ O. Jauer. Ein Wegweiser durch die Heimat und ihre
Geschichte. – 2. Aufl. – Jauer, 1905.
696. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. –
3. Ausg. – Jauer, 1904.
697. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. –
4. Ausg. – Jauer, 1908.
698. NEUES Adress- und Bürgerbuch der Stadt Jauer in Schlesien. –
5. Ausg. – Jauer, 1911.
699. SCHÖNAICH G. Die alte Fürstentumshauptstadt Jauer. Bilder und
Studien zur jauerschen Stadtgeschichte. – Jauer, 1903.
700. WEIGEL J. A. V. Das Fürstenthum Jauer, mit einer Ansicht des
Riesengebirges bei Warmbrunn. – Berlin, 1800.
Jaworze (niem. Ernsdorf)
701. A.P. Jaworze na na Szlązku austryackim. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1877, nr 73, s. 314-315.
702. GAWEŁEK F. Z Jaworza na Ślązku austryackim. W: „Lud”, t. 15,
1909, s. 69-91
703. GAWEŁEK F. Kilka słów o mieszkańcach Jaworza na Ślązku. –
Lwów, 1909.
704. KAUFMANN M. I. Curort Ernsdorf in Oesterreichisch-Schlesien.
– Wien, 1877.
705. KOWALSKI E. Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze, Ernsdorf
koło Bielska na Szlązku austryackim. – Cieszyn, 1894.
706. ŁUCZKIEWICZ H. Jaworze (Ernsdorf). W: „Kłosy”, 1871, t. 13,
nr 317, s. 57.
707. POL W. Z Jaworza. W: „Kłosy”, 1870, t. 11, nr 266, s. 77-78.
708. SKOBEL F. K. Jaworze w roku 1871. – Kraków, 1872.
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709. SKOBEL F. K. O wodach lekarskich w Szląsku Rakuskim w roku
1864. – Kraków, 1865.
710. SMOLEŃSKI S. Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze koło
Bielska na Szląsku austryackim. – Cieszyn, 1883.
711. SMOLEŃSKI S. Ze Szlązka Austryjackiego. Jaworze koło Bielska.
W: „Tygodnik Powszechny”, 1882, nr 46, s. 732-733; nr 47, s. 747748.
712. ZIELENIEWSKI M. Wycieczka do Jaworza. – Kraków, 1884.
Jedlina Zdrój (niem. Bad Charlottenbrunn)
713. BEINERT C. C. Charlottenbrunn als Trink- und Badekur-Anstalt
nebst Beschreibung der nächsten Parkanlagen. – Charlottenbrunn,
[1859].
714. LOOSE F. W. Bad Charlottenbrunn in Schlesien. Altbewährter klimatischer Kurort und Höhen. – Wüstegiersdorf, 1903.
715. LOOSE F. W. Bad Charlottenbrunn in Schlesien. Kurzer Rückblick
auf seine Entwickelung mit besonderer Berücksichtigung des
Zeitraums von 1884-1904. – Wüstegiersdorf, 1904.
716. LOOSE F. W. Kleiner Führer durch das Waldenburger Gebirge
speciell Charlottenbrunn, Görbersdorf, Salzbrunn, Fürstenstein,
Waldenburg, Grüssen und Umgebung. – Wüstegiersdorf, [ca 1882].
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein,
Charlottenbrunn […] = poz. 340.
REIMANN W.: Führer durch Waldenburg, Salzbrunn, Fürstenstein,
Charlottenbrunn […] = poz. 341.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge
[…] = poz. 342.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger- und Eulengebirge
[…] = poz. 343.
REIMANN W.: Führer durch das Waldenburger Bergland […] =
poz. 344.
717. SABARTH F. Wegweiser in die Umgegend von Charlottenbrunn. –
Breslau, 1855.
718. SABARTH F. Wegweiser in die Umgegend von Charlottenbrunn.
Für die Besucher dieses Kurortes. – Breslau, 1844.
STANGEN K.: Fremdenführer im Waldenburger Gebirge […] =
poz. 352.
719. WINKLER. Charlottenbrunn, seine Bedeutung als klimatischer
Kur- und Badeort, seine Indikationen, Heilmittel und Erfolge. –
Wüstegiersdorf, 1904.
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Jelenia Góra3 (niem. Hirschberg im Riesengebirge)
720. ADRESSBUCH der Stadt Hirschberg und der Gemeinden Cunnersdorf und Straupitz für das Jahr 1902. – Hirschberg, 1902.
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles.
[…] = poz. 569.
721. ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen resp. Badeorte: Bad Warmbrunn, Herichsdorf, Hermsdorf, Petersdorf, Voigtsdorf, Schreiberhau, Agnetendorf, Saalberg,
Seidorf, Giersdorf, Hain, Gemeinde Gebirgsbauden, Krummhübel
und Schmiedeberg. – Warmbrunn, 1903.
722. BAD Warmbrunn im Riesengebirge, ein Führer durch der Ort und
seine nächste Umgebung. – 4. Aufl. – Warmbrunn, 1890.
723. BECK S. Neuer Führer für Hirschberg am Riesengebirge und seine
Umgebung mit zwei Karten. – Hirschberg, 1907.
724. BERGEMANN J. G. Beschreibung und Geschichte von Warmbrunn
und seinen Heil-Quellen. – Hirschberg, 1830.
725. BERGER D. Die Stadt Hirschberg in Schlesien. – [Hirschberg],
1810.
726. DÖRING R. Warmbrunn und das Hirschberger Thal, nebst seinen
Umgebungen. Eine Reisehandbuch für Badegäste und Lustreisende.
– Brieg, 1853.
727. DUNIKOWSKI E. L. Katastrofa w Cieplicach. W: „Kosmos” R. 4,
1879, s. 58-63.
728. EISENMÄNGER T. Kleine Heimatskunde. Ein Leitfaden zum
Gebrauch für Schulen des Hirschberger Kreises. – 3. Aufl. –
Schmiedeberg, 1885.
729. EISENMÄNGER T. Kleine Heimatskunde des Hirschberger Kreises. – 6. Aufl. – Schmiedeberg, 1895.
730. EISENMÄNGER T. Der Kreis Hirschberg. Seine Natur, Industrie,
Bewohner, Verwaltung und Ortschaften. Ein Handbuch für Freunde
des Riesengebirges und der Heimatskunde. – Hirschberg, 1879.
731. FÜHRER durch Hirschberg in Schlesien mit Pharus-Plan. – Hirschberg i. Schl., [ca 1920].
732. HAUSLEUTNER E. F. Warmbrunn und seine Schwefelquellen. –
Hirschberg, 1836.
3

Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w granicach administracyjnych Jeleniej Góry): Agnetendorf – Jagniątków; Cunnersdorf – Brzezia Łąka; Herischdorf – Malinnik; Hermsdorf – Sobieszów; Kynast
– Zamek Chojnik; Straupitz – Strupice; Warmbrunn – Cieplice.
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733. HIRSCHBERG in Schlesien – die Perle des Riesengebirges.
Empfehlenswerte Spaziergänge in und um Hirschberg, Wandertouren
im Tale und auf das Hochgebirge. – Hirschberg, 1905.
734. HIRSCHBERG-Schles[ien]. Hrsg. vom Magistrat. – Hirschberg/
Schl., 1914.
735. GRUHN’S Führer. – 7. Aufl. Verm. u. illustr. – Warmbrunn, 1904.
736. ILLUSTRIERTER Führer durch Warmbrunn und Umgebung. Hrsg.
von Leo Woerl. – Leipzig, 1902.
737. KYNAST, die Burgruine im schlesischen Riesengebirge. Zur
Erinnerung für seine Besucher. – Warmbrunn, [post 1880].
738. LECH S. Neuer Führer für Hirschberg und das Riesengebirge. –
Hirschberg, 1908.
739. MÜLLER E. Das Riesengebirge und die angrenzenden Gebirgszüge
Schlesiens mit besonderer Berücksichtigung des Badeortes Warmbrunn. – Berlin, 1876.
PETER J.: Neuester und zuverlässigster Führer […] = poz. 445.
PETER J.: Wanderbuch für Warmbrunner Kurgäste […] = poz. 446.
740. POHL F. Einiges über die Wirkungsweise der Warmbrunner Thermalquellen und ihre Indikationen. – Breslau, 1906.
741. POL W. Listy z wycieczki. – Lwów, [1848].
742. POL W. Z wycieczki na Szlązk w roku 1847. W: Dzieła prozą Wincentego Pola. T. 5. – Lwów, 1878, s. 170-203.
743. PREISS B. Der Kurort Warmbrunn, seine warmen Schwefelquellen
und die ihnen zugehörigen Heilanstalten. – Breslau, 1850.
744. SAULSON R. Warmbrunn i okolice jego w 38 obrazach zebranych
w 12tu wycieczkach przez Pielgrzymkę w Sudetach. – Wrocław,
1850.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen
Bädertages […] = poz. 642.
745. SCHÖNFELD R. Führer durch Bad Warmbrunn im Riesengebirge
und Umgebung. – Warmbrunn, 1913.
746. SCHMIDT W.L. Die Ruinen des Kynasts. – Hirschberg, 1824.
747. WENDT J. Die Thermen zu Warmbrunn im schlesischen Riesengebirge. – Breslau, 1840.
Kamieniec Ząbkowicki (niem. Kamenz, Camenz)
PETER J.: Frankenstein, Camenz und Wartha […] = poz. 534.
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Kamienna Góra (niem. Landeshut)
748. LANDESHUT und der Osten des Riesengebirges. – Landeshut, [ca
1910].
749. PAUTSCH J. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Landeshut. – Glogau, 1905.
750. PLAN von Landeshut im Riesengebirge mit kurzen Führer durch die
Stadt und ihre Umgebung. – Landeshut, 1919.
Karpacz4 (niem. Krummhübel)

751.
752.

753.
754.
755.

756.
757.

ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende
Sommerfrischen […] = 721
BECK S. Führer für Krummhübel und Umgegend. – Schweidnitz,
1899.
EBERHARDT B. Krummhübel einst und jetzt! Ein kurzer Beitrag
zur Geschichte des Ortes nebst einer Zusammenstellung der schönsten Spaziergänge und Ausflüge Krummhübel zum speziellen
Gebrauche hiesiger Sommerfrischler. – Krummhübel, 1900.
FÜHRER für Krummhübel und die benachbarten Sommerfrischen.
Hrsg. vom Ortsverein Krummhübel. – 3. verm. u. verb. Aufl. –
Warmbrunn, [1908].
GRUHN E. Krummhübel. – 7. Aufl. verm. u. illustr. – Warmbrunn,
1904.
PATSCHOVSKY W. Führer durch die Kurorte und Sommerfrischen
Krummhübel, Brückenberg-Wang, Wolfshau, Ober-Steinseiffen,
Querseiffen und Birkicht im Schlesischen Riesengebirge. – 2. verb.
Ausg. – Schweidnitz, 1918.
SOMMER und Winter in Krummhübel im Riesengebirge. Hrsg.
vom Gemeinde-Vorstand Krummhübel im Riesengebirge. – 8. verb.
Aufl. – Krummhübel, 1914.
WINTERSPORT in Krummhübel im Riesengebirge. Hrsg. vom
Gemeinde-Vorstand Krummhübel im Riesengebirge. – Hirschberg,
1909.
Katowice (niem. Kattowitz)
ADRESSBUCH für die Offiziere und Beamten in den Städten
Breslau, Oppeln, Liegnitz, Glogau, Görlitz, Hirschberg i. Schles.
[…] = poz. 569.

4

Opisy dotyczą również samodzielnych wówczas miejscowości (dziś w granicach administracyjnych Karpacza): Brückenberg – Karpacz Górny, tzw. Mostowa
Góra; Pfaffenberg – Księża Góra; Querseiffen – Płóczki; Steinseiffen – Ścięgny;
Wolfshau – Wilcza Poręba.
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758. ADRESSBUCH für Kattowitz. Schloß Kattowitz, Brynow, Hohenlohehütte, Bogutschütz-Zawodzie, Domb, Zalenze, Ellgoth-Idaweiche
unter Benutzung amtlicher Quellen, 1914. – Kattowitz, 1914.
759. ADRESSBUCH für Kattowitz und Umgegend 1910. SpezialAdressbuch für Handel und Gewerbe, zugleich Telephon-Adressbuch
nach Branchen geordnet. – Kattowitz, 1910.
760. ANSICHTEN-Album Kattowitz O.-S. – Kattowitz, [post 1866].
761. COHN J. Geschichte der Synagogen-Gemeinde Kattowitz O.-S.
Festgabe anlässlich der Einweihung der neuen Synagoge am 12.
Sept. 1900. – [Kattowitz], 1900.
762. HOFFMANN G. Geschichte der Stadt Kattowitz. – Kattowitz, 1895.
763. HOLTZE R. Stadt Kattowitz. Eine kulturhistorische Studie. –
Kattowitz, 1871.
764. ILLUSTRIERTER Führer durch Kattowitz und Umgebung. – Kattowitz, 1913.
ILLUSTRIERTER Führer durch das Oberschlesische Industriegebiet […] = poz. 585.
765. KATTOWITZ 1865-1915. Eine Denkschrift zum fünfzigjährigen
Bestehen der Stadt. Hrsg. von Paul Knötel. – Kattowitz, [1915].
766. VOSS H. Aus der Geschichte der evangelischen Gemeinde Kattowitz. Festgabe zur 50jährigen Jubelfeier der Kirche. – Kattowitz,
1908.
Kędzierzyn-Koźle5 (niem. Kandrzin i Cosel)
767. GÜNTHER, DROST. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Cosel
i.Schl. – Leipzig, 1904.
768. LAQUA A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Cosel.
– Glogau, 1905.
769. WELTZEL A. Geschichte der Stadt, Herrschaft und Festung Cosel.
– Berlin, 1866.
Kluczbork (niem. Kreuzburg)
770. HEIDENFELD. Chronik der Stadt Kreuzburg von Begründung
derselben bis auf die neueste Zeit. – Kreuzburg, 1861.
771. SCHIMMEL F. Beitrag zur Molluskenfaune der Umgebung von
Kreuzburg O.-S. – Kreuzburg, 1908.
772. STOHRER F. Heimatkunde des Kreises Kreuzburg O.-S. – Glogau,
1906.
Nazwa miasta pochodzi z połączenia nazw dwóch miejscowości – Kędzierzyna oraz Koźla. W 1975 r. po połączeniu trzech miast Kędzierzyna, Kłodnicy
(Klodnitz), Koźla oraz gminy Sławięcice ustalono urzędowo dla miasta nazwę
Kędzierzyn-Koźle..
5
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Kłodzko (niem. Glatz, czes. Kladsko)
773. BECKER R. Die Mariensäule auf dem Ringe der Stadt Glatz. –
Glatz, 1917.
774. BROSIG A. Neuster und zuverlässigster Führer durch die Grafschaft
Glatz. – Breslau, 1866.
775. DITTRICH J.J. Bemerkungen auf einer Reise durch die Grafschaft
Glatz. – Schweidnitz, 1816.
776. EIN Tag in Glatz. Kurzer Wegweiser für der Stadt und nächste
Umbegung. – Glatz, [ca 1900].
777. GOEBEL F. Heimatkunde der Grafschaft Glatz. – Glogau, 1905.
778. GROLMS F. Führer durch die Grafschaft Glatz. – Leipzig, 1912.
779. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg.
von A. Loske. – Habelschwerdt, 1870.
780. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg.
von A. Loske. – 2. Aufl. – Habelschwerdt, 1879.
781. HEIMATKUNDE der Grafschaft Glatz für Schule und Haus. Hrsg.
von A. Loske. – 3. Aufl. – Habelschwerdt, 1883.
782. HENKEL P. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Glatz in Schlesien. – Leipzig, 1903.
783. KUBÍN J. Š. České Kladsko. – Praha, 1919.
784. STADT Glatz in Wort und Bild. Hrsg. von der städtischen Verkehrskommission. – [Glatz, ca 1910].
785. VOLKMER. Das älteste Glatzer Stadtbuch 1324-1412. – Habelschwerdt, 1889.
786. WEIGEL J. A. V. Die Grafschaft Glatz. – Berlin, 1801.
Kotliska (niem. Kesselsdorf)
787. HUENERASKY A. Zum 150jährigem Kirchenjubiläum der evangelischen Gemeinde zu Kesselsdorf, Kreis Löwenberg in Schlesien.
– Bunzlau, 1892.
Kowary (niem. Schmiedeberg)
ADRESSBUCH vom Riesengebirge umfassend folgende Sommerfrischen […] = 721
788. EISENMÄNGER T. Geschichte der Stadt Schmiedeberg im Riesengebirge. – Breslau, 1900.
Kożuchów (niem. Freystadt)
789. FISCHER G. Heimatkunde des Kreises Freystadt in Schlesien. –
Glogau, 1906.
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STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […]
= poz. 594.
790. WUTKE K. Die Kreise Grünberg und Freystadt. – Breslau, 1908.
Krzeszów (niem. Grüssau)
791. KLOSTER Grüssau. Beschreibung der Stiftskirche und Erklärung
sämtlicher Malereien nach alten Quellen bearbeitet. – Landeshut
i. Schl., [ca 1919].
792. MAHNER F. Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte des Cistercienserklosters Grüssau in Schlesien. – Hildesheim, 1913.
793. MILEWSKIA. Erklärung sämmtlicher Fresko-Malereien am Deckengewölbe der ehemaligen Stifts-, jetzigen Pfarrkirche zu Grüssau,
nebst einem kurzen aber nothwendigen Anhange. – Landeshut,
1856.
794. PATSCHOVSKY W. Die Kirchen des ehemaligen Klosters Grüssau
(Kreis Landeshut i. Schlesien). Beschreibung der äußeren und
inneren Ausschmückung der Grüssauer Kirchen, nebst einem Abriß
der Geschichte des Klosters Grüssau und dem Lebenslauf des
schlesischen Malers Michael Willmann. – Warmbrunn, 1896.
Kudowa Zdrój (niem. Bad Kudowa)
795. BAD Cudowa im Preußisch Schlesien klimatischer Gebirgskurort.
Einzige Eisen-Arsen-Quelle in Deutschland mit altberühmten
kohlensäurereichen Stahlquellen. – Cudowa, 1887.
BAD Reinerz, Cudowa, Alt-Heide und Umgebungen. = poz. 622.
796. BAD Kudowa. – Glatz, 1910.
797. FÜHRER durch Bad Kudowa in Schlesien und Umgebung. –
Kudowa, [ca 1901].
798. MARTREB F.L. Bad Cudowa. Provinz Schlesien. Einzige ArsenEinsenquelle Deutschland. – Zürich, [1887].
799. NENTWIG F. A. Cudowa und seine Heilquellen. – Breslau, 1861.
800. NENTWIG G. Mineralbad Kudowa in Vergangenheit und Zukunft.
– Reinerz, 1905.
801. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Kudowa und Umgebung.
Nebst einer Karte der Umgebung von Kudowa und einer farbigen
Spezialkarte der Grafschaft Glatz. – Schweidnitz, 1906.
802. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Kudowa und Umgebung. –
2. Aufl. – Schweidnitz, 1913.
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
SCHOLZ G.: Novelle über die zu dem Verbande des schlesischen
Bädertages […] = poz. 642.
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803. VEITH. Bad Cudowa klimatischer Gebirgs-Kurort mit berühmten
kohlensäurereichen Stahlquellen. – Glatz, 1875.
804. WOYKOWSKA J. Z Kudowy. – Poznań, 1850.
Lądek Zdrój (niem. Landeck)
805. BAD Landeck in Schlesien. – Leipzig, 1905.
806. BAD Landeck in Schlesien. Hrsg. vom Kurverein. – Landeck, 1910.
807. BAD Landeck und seine Umgebung. Neuester praktischer Führer
für Kurgäste und Lustreisende. Nach den besten vorhandenen
Monographien bearbeitet. – 2. ungearb. u. verm. Aufl. – Landeck,
1877.
808. BAD Landeck und Umgegend nebst Touren und Ausflügen. Neuester
Führer für Fremde und Touristen. Hrsg. von der Ortsgruppe Landeck
des Glasser Gebirgsvereins. – 7. verb. Aufl. – Landeck, 1909.
809. BANNERTH F. Die Heilquellen zu Landeck in der Grafschaft Glatz.
– Breslau, 1838.
810. BANNERTH F. Die Thermen von Landeck. Rückblicke auf ihre
Wirkungen, gestützt durch die Statistik aus der Kurzeit der Jahre
1849, 1850 und 1851. Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie
chronischer Krankheiten. – Breslau, 1853.
811. BANNERTH F. Die Thermen von Landeck. Studien über ihre
Anwendung bei Krankheiten des Weibes und der Nerven, gestützt
durch die Beobachtungen aus den Kurzeiten der Jahr 1852 bis 1857.
– Breslau, 1860.
812. BESCHREIBUNG des östlichen Theiles der Grafschaft Glatz
(Landeck und Umgegend) nebst Touren und Ausflügen. Neuester
Führer für Fremde. Hrsg. von der Landecker Section des Glasser
Gebirgsvereins. – Landeck i. Schles., 1882.
813. GERGENS E. Kur- und Wasser-Heil-Anstalt Thalheim, Bad
Landeck in Schlesien. – Neisse, [ca 1900].
814. LANGNER O. Bad Landeck. Ein Handbuch für Kurgäste und
Touristen. – Glatz, 1868.
815. LANGNER O. Bad Landeck in seiner Bedeutung als sicheres Heilmittel gegen Nervenkrankheiten in Briefen. – Glatz, 1854.
816. MEYER L. Chemische Analyse der Heilquellen zu Bad Landeck
(Preußisch-Schlesien). – Breslau, 1863.
817. OSTROWICZ A. Landek w Hrabstwie Kłockiem w Szląsku. Podręcznik informacyjny dla gości kąpielowych. – Poznań, 1881.
818. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck. – Schweidnitz,
[1895].
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819. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkarte
der Grafschaft Glatz. – 2. Aufl. – Schweidnitz, 1901.
820. PATSCHOVSKY W. Führer durch Bad Landeck und Umgebung
nebst einer Karte der Umgebung von Landeck und einer Spezialkarte
der Grafschaft Glatz. – 3., verb. Aufl. – Schweidnitz, [ca. 1910].
821. PATSCHOVSKY W., LIEBICH F. Führer durch Bad Landeck und
Umgebung. – 4., verb. Aufl. – Schweidnitz, [1918].
822. PATSCHOVSKY W., LIEBICH F. Führer durch Bad Landeck und
Umgebung. – 5., verb. Aufl. – Schweidnitz, [1921].
SCHLESISCHE Bäder = poz. 619.
823. SCHÜTZE B. Die Thermen von Landeck in der Grafschaft Glatz. –
3. Aufl. – Berlin, 1895.
824. WARMBRUNN J. Die Bäder zu Landeck. Praktischer Wegweiser
zur Unterhaltung und Belehrung für die Landecker Badegäste. –
2. verb. und stark verm. Aufl. – Neisse, [1847].
Legnica (niem. Liegnitz)
825. ANCZYC W. L. Zamek Piastów w Lignicy. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1859, nr 12, s. 92-93.
826. CLEMENZ B. 800 Jahre Geschichte der katholische Gemeinde von
Liegnitz. Führer zu den Kunstwerten der katholische Kirchen und
zum Piasten-Mausoleum. – Liegnitz, 1921.
827. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer Landschaft. – Liegnitz, 1905.
828. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer
Landschaft. – 2. verb. Aufl.– Liegnitz, 1920.
829. CLEMENZ B. Heimatkunde von Liegnitz und der Liegnitzer
Landschaft. – 3. verb. Aufl. – Liegnitz, 1922.
830. CLEMENZ B. Heimatskunde des Stadt- und des Landkreises Liegnitz. – Glogau, 1905.
831. CLEMENZ B. Liegnitz und die Liegnitzer Landschaft. Ein modernes Städte- und Landschaftsbuch für jung und alt. – Liegnitz, 1911.
832. FRANKE C. Adressbuch für den Landkreis Liegnitz. – Liegnitz,
1904.
833. FÜHRER durch Liegnitz und Angabe von Spaziergängen und
Ausflügen in seine nähere und weitere Umgebung. – Liegnitz, 1905.
834. JANDER A. Führer für Liegnitz und seine Umgebung. Ein Beitrag
zur Heimatkunde. – 3. Aufl. – Liegnitz, 1888.
835. JANDER A. Liegnitz in seinem Entwicklungsgange von den Anfängen bis zur Gegenwart. – Liegnitz, 1905.
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836. JANDER A. Liegnitz und seine Umgebung. – Liegnitz, 1883.
837. JANDER A. Liegnitzer Touren- und Wanderbuch. – 4. Aufl. – Liegnitz, 1898.
838. JANDER A. Mitteilungen über Liegnitz und seine Umgebung. –
Liegnitz, 1883.
839. JANDER A. Streifereien um Liegnitz. – 4. Aufl. – Liegnitz, 1897.
840. LIEGNITZ. Ein Führer für Einheimische und Fremde. Hrsg. von der
Verkehrskommission. – Liegnitz, 1907.
841. LIEGNITZ als Touristenstadt. W: „Schlesien”, 1908, s. 370-372.
PATSCHOVSKY W.: Führer durch das Bober-Katzbach-Gebirge =
poz. 434.
842. RUECKER J. Der Kreis Liegnitz und das Wichtigste von der Provinz Schlesien. – Liegnitz, 1881.
843. SAMMTER A. Chronik von Liegnitz. T. 1. – Liegnitz, 1864.
844. SAMMTER A. Chronik von Liegnitz. T. 2. – Liegnitz, 1868.
845. SEIFFERT F. Liegnitz. Ein Führer. – Liegnitz, 1900.
STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […]
= poz. 594.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Liegnitz, Wohlau und Glogau
= poz. 654.
Lipowa (niem. Lindewiese)
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
Lubawka (niem. Liebau)
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge =
poz. 333.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge =
poz. 334.
Lubiąż (niem. Leubus)
846. CLEMENZ B. Kloster Leubus am Oderstrand. – Breslau, 1911.
847. CLEMENZ B. Kloster Leubus und der Oderwald. Landschaftsbilder, Naturschönheiten und Kulturschätze. Ein Führer für Heimatfreunde und Wanderer. – Liegnitz, 1921.
848. GÓRKA O. Über die Anfänge des Klosters Leubus. – Breslau, 1913.
849. WELS P. Kloster Leubus in Schlesien. – Breslau, 1909.
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Lubin (niem. Lüben)
850. MATZKER P. Das Wichtigste aus der Heimatskunde des Kreises
Lüben. – Glogau, 1905.
851. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Lüben. – Liegnitz, 1863.
Lubliniec (niem. Lublinitz lub Loben)
852. GOMOLLA J. Heimatkunde des Kreises Lublinitz. – Glogau, 1906.
853. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Lublinitz für die Jahre
1865. – Beuthen, 1865.
Lubomierz (niem. Liebenthal)
854. GÖRLICH F. X. Das Benediktiner-Jungfrauenkloster Liebenthal an
der lausitz-böhmischen Grenze in Niederschlesien. – Breslau, 1864.
855. MEER, A. Geschichte des Ursulinerinnenklosters zu Liebenthal. –
Breslau, 1883.
Lubsza (niem. Lubschau)
856. LOMPA J. Góra Grojec obok Lubszy w powiecie Lubienieckim
w Szląsku Górnym. W: „Gwiazdka Cieszyńska”, 1856, nr 13, s. 99100.
Lwówek Śląski (niem. Löwenberg in Schlesien)
857. BECK S., WESEMANN H. Löwenberg in Schlesien. W: „Wanderer
im Riesengebirge”, Jg. 22, 1902, nr 232, s. 17-20; nr 233, s. 38-41;
nr 234, s. 55-58.
858. BERGEMANN J. G. Historisch-Topographische Beschreibung der
Kreis-Stadt Löwenberg und Umgegend. Aus Urkunden, Acten,
Chroniken und Handschriften gesammelt. Bd.1. – Hirschberg, 1824.
859. GROSS A. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises Löwenberg. – Glogau, 1905.
860. HEIMATBUCH des Kreises Löwenberg i. Schles. Hrsg. von
A. Gross. – Löwenberg, [1922].
861. HEINZE T. Geographisch-statistisch-geschichtliche Übersicht des
Löwenbergschen Kreises in Schlesien. – Löwenberg, 1825.
862. KLEBER P. Löwenberg unter den Piasten. – Löwenberg i. Schl.,
1914.
863. LUFTKURORT Löwenberg in Schles[ien] und seine nähere Umgebung. Für Touristen und Sommerfrischler. Hrsg. von der Städtischen
Kommission zur Förderung des Fremdenverkehrs. – Löwenberg
i. Schl., [ca 1913].
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864. RUECKER J. Der Kreis Löwenberg und das Wichtigste von der
Provinz Schlesien. – Liegnitz, 1881.
865. SACHSSE R. Führer durch die Stadt Löwenberg in Schlesien und
deren Ungegend. – Löwenberg i. Schl., 1888.
866. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Löwenberg in Schlesien
nebst geschichtlichen Anmerkungen. – Löwenberg, 1863.
867. WESEMANN H. Regesten zur Geschichte der Stadt Löwenberg in
Schlesien. – Löwenberg, 1912.
Milicz (niem. Militsch)
868. AUS NIEDERSCHLESIENS Ostmark Grenzkreis Militsch –Trachenberg. – Berlin, [ca 1920].
869. GOEDSCHE O. L. Geschichte und Statistik des Militsch – Trachenberger Kreises. – Militsch, 1847.
870. RENNER H. Das Wichtigste aus der Heimatkunde des Kreises
Militsch – Trachenberg. – Glogau, 1905.
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz,
Militsch […] = poz. 598.
Mysłowice (niem. Myslowitz)
871. BISMARCKTURM an der Dreikeiserecke. W: „Oberschlesien”,
1907, s. 479-481.
872. KEGEL H. Von der Drei-Kaiser-Ecke in Oberschlesien. Historisch-geographische Skizze. – Kattowitz, [ca 1895].
873. LUSTIG J. Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober-Schlesien. –
Myslowitz, 1867.
874. ŻYCHLIŃSKI T. Z Mysłowic do Krakowa. W: „Tygodnik Ilustrowany”, 1863, nr 197, s. 455-456.
Namysłów (niem. Namslau)
875. HOFFMANN G. Heimatkunde des Kreises Namslau. – Glogau,
1906.
876. LIEBICH W. Chronik der Stadt Namslau. – Namslau, 1862.
Niemcza (niem. Nimptsch)
LEHMANN E.: Neuer Führer durch das Eulengebirge und seine
Vorberge […] = poz. 281.
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Niemodlin (niem. Falkenberg)
877. STATISTISCHE Darstellung des Kreises Falkenberg. – Falkenberg,
[ca 1868].
878. ZIMMERMANN J. Heimatkunde des Kreises Falkenberg. Beilage
zur Flemmingschen Schulkarte der Kreises Falkenberg. – Glogau,
1906.
Nowa Ruda (niem. Neurode)
879. OLBRICH P., WINTER R. Adreß- und Auskunftsbuch der Stadt
Neurode. – Leipzig, 1903.
880. RABE R. Die Annabaude auf dem Annaberge bei Neurode. Ein
Vademecum für Fremde und Einheimische. – Neurode, [1903].
881. RICHTER P. Kleine Heimatkunde des Kreises Neurode. – Neurode,
1906.
Nowe Miasteczko (niem. Neustädtel)
STOBBE C., FLASCHEL J.: Adreßbuch für die Städte Neusalz […]
= poz. 594.
Nowy Zamek (niem. Neuschloß)
WEIGEL J. A. V.: Die Standesherrschaften Wartenberg, Goschütz,
Militsch […] = poz. 598.
Nysa (niem. Neisse, Neiße)

882.
883.
884.

885.

ADRESSBUCH für den Stadt- und Landkreis Neisse […] = poz.
661.
FÜHRER durch Neisse und Umgebung. Hrsg. vom Haus- und
Grundbesitzer-Verein Neisse. – Neisse, 1900.
FÜHRER durch Neisse und Umgebung. Hrsg. vom Haus- und
Grundbesitzerverein Neisse. – Neue Aufl. – Neisse, 1909.
MUECKE J. Führer durch Neisse und Umgebung. – Neisse, 1887.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Lindewiese, Ziegenhals […] = poz. 246.
SCHOLZ J.: Führer durch das Altvatergebirge, durch Freiwaldau,
Gräfenberg, Lindewiese […] = poz. 247.
WEIGEL J. A. V. Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg, Neisse und
Rattibor. – Berlin, 1803.
Oleśnica (niem. Oels)

886. HAASE, STROERMER. Adressbuch der Stadt Oels i. Schl. –
Leipzig, 1904.
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887. KNORN A. Heimatkunde des Kreises Öls. – Glogau, 1907.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Oels, Trachenberg […] = poz.
885.
Oława (niem. Ohlau)
888. RUECKER J. Der Kreis Ohlau und das Wichtigste von der Provinz
Schlesien. – Leobschütz, 1881.
889. STOLZENBERG. Adress- und Auskunftsbuch der Stadt Ohlau. –
Leipzig, 1903.
Ołdrzychowice Kłodzkie (niem. Ullersdorf)
890. KÖGLER J. Historische Beschreibung des in der Grafschaft
Glatz und zwar im Glätzer Kreise gelegenen Dorfes Ullersdorf. –
Leobschütz, 1881.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge =
poz. 333.
PATSCHOVSKY W.: Verzeichniss der Spazier- und Rundgänge =
poz. 334.
Opole (niem. Oppeln)
891. GEMEINDELEXIKON für das Königreich Preußen. H. 6. Regierungsbezirk Oppeln. – Berlin, 1912.
892. IDZIKOWSKI F. Geschichte der Stadt Oppeln. – Oppeln, 1863.
893. KNÖTEL P. Oberschlesien einst und jetzt. Kurzgefasste Geschichte
des Regierungsbezirks Oppeln für Schule und Haus. – Kattowitz,
1910.
894. KUNZE M. Führer durch Oppeln und Umgegend. – Oppeln, 1908.
895. RUECKER J., WILPERT O. Der Kreis Oppeln und das Wichtigste
von der Provinz Schlesien. Hilfsmittel für den ersten geographischen
und geschichtlichen Unterricht. – 2. verb. Aufl. – Groß Strehlitz,
1898.
896. STATISTISCH-topographische Uebersicht des Departements der
Königlichen Preußischen Regierung zu Oppeln in Schlesien. –
Oppeln, 1819.
WEIGEL J. A. V.: Die Fürstenthümer Pless, Oppeln […] = poz. 590.
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Konferencja regionalna Cyfrowa szkoła – czyli jaka?
(Katowice, 27 listopada 2012 r.)
Technologia informacyjno-komunikacyjna coraz częściej wkracza
do szkół i bibliotek. Jej popularyzacji sprzyjał cykl konferencji regionalnych Cyfrowa szkoła – czyli jaka?, zorganizowany przez: magazyn
„EduFakty – Uczę Nowocześnie”, Sekcję Bibliotek Pedagogicznych
i Szkolnych przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz ogólnopolski serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
SBP. Do współpracy zaproszono kilkanaście bibliotek pedagogicznych,
w których od listopada 2012 r. do marca 2013 r. zrealizowano kolejne
konferencje cyklu.
27 listopada 2012 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
im. J. Lompy w Katowicach odbyła się konferencja Cyfrowa szkoła –
czyli jaka? W roli prelegentów wystąpili redaktorzy czasopisma „EduFakty – Uczę Nowocześnie”: Janusz S. Wierzbicki, Bartosz Krzyżaniak
i Maciej Kułak, którzy specjalizują się w problematyce oświatowej oraz
zagadnieniach związanych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.
W pierwszej części konferencji, zatytułowanej – Cyfrowa szkoła
– czyli jaka?, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie postawione w tytule.
Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są zadania „cyfrowej szkoły” oraz jakimi zasadami należy się kierować przy doborze sprzętu, oprogramowania
i usług internetowych. Przekonywano, że punktem wyjścia powinny być
potrzeby uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcji i administracji szkoły
oraz oczekiwania społeczności lokalnej. Podczas wykładu i przerw zaprezentowano sprzęty dostarczone przez sponsorów oraz podpowiedziano,
w jaki sposób mogą być wykorzystane w praktyce szkolnej.
W drugiej części konferencji przybliżono zasady tworzenia poprawnego językowo, ciekawego, treściwego i przykuwającego uwagę czytelników tekstu (wykład Jak napisać artykuł lub komunikat na potrzeby
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Internetu lub czasopisma). Uczestnicy poznali różne rodzaje informacji
i różnice między nimi. Dowiedzieli się, jak poprawić źle zredagowany
tekst oraz w jaki sposób konstruować tytuły, lidy, śródtytuły i podpisy pod
zdjęciami. W tej części spotkania prelegenci odwołali się do własnych
doświadczeń związanych z redagowaniem profesjonalnych czasopism
i stron internetowych.
Ostatnia część konferencji, zatytułowana – Szkoła w medialnym
świecie, dotyczyła wybranych aspektów wystąpień publicznych oraz pracy z kamerą (faza przygotowań do nagrania materiału, operowanie obrazem i dźwiękiem). Uczestnicy przekonali się, że ważne jest nie tylko to,
co się mówi, ale także właściwa postawa, mimika i umiarkowana gestykulacja. Bezpośrednio przed wywiadem warto odświeżyć makijaż i uczesanie, zadbać o ubiór stosowny do okoliczności oraz nawiązać dobry kontakt z operatorem. Okazało się, że na ekranie telewizorów niekorzystnie
wyglądają jaskrawe kolory oraz marynarki w drobną kratkę. J. Wierzbicki
i M. Kułak doradzali również, aby zwracać uwagę na otoczenie, w którym
udzielamy wywiadu (niepotrzebne przedmioty w tle) oraz unikać biżuterii, ponieważ odwraca uwagę widzów.
W konferencji uczestniczyło około 140 osób. Byli to przede
wszystkim bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych, nauczyciele, studenci, wykładowcy uniwersyteccy oraz zaproszeni goście.
Patronat honorowy nad katowicką konferencją objęli: Marszałek
Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty oraz Koło Naukowe
Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Medialnie patronowali jej: „Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” oraz półrocznik naukowy
„Nowa Biblioteka”.

Barbara Maria Morawiec*
Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Opiekun: dr Agnieszka Bajor
e-mail: morawiec.basia@gmail.com
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IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie
informacją w nauce (Katowice, 28-29 listopada 2012 r.)
W Katowicach 28 i 29 listopada 2012 r. odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której hasłem przewodnim było Zarządzanie
informacją w nauce. Organizatorami wydarzenia było Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej wraz z Zakładem Bibliografii i Informacji
Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakładem Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Celem konferencji była: prezentacja wyników badań, wymiana
doświadczeń w odniesieniu do procesów informacyjnych zachodzących w systemie nauki czy wykorzystania nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych w celu poprawy dostępu do informacji
naukowej i unowocześnienia komunikacji naukowej.
Podczas pierwszego dnia odbyły się trzy sesje naukowe, w tym
jedna jubileuszowa. Otwarcia obrad dokonał Wiesław Babik (Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) wraz z Dianą Pietruch-Reizes (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego), witając zgromadzonych
gości oraz nakreślając tematykę spotkania.
Sesję plenarną zainaugurował wykład – W poszukiwaniu modelu
zarządzania informacją i wiedzą w nauce – Katarzyny Materskiej (Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Prelegentka na podstawie swoich badań przybliżyła model
i charakter zarządzania informacją i wiedzą we współczesnym środowisku naukowym. Zdefiniowane zostało pojęcie nauki rozumianej jako
tworzenie wiedzy w procesie akumulacji oraz współpracy. Dodatkowo
* Redaktor naczelna Lustra Biblioteki (http://www.lustrobiblioteki.pl/).

129
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce…

wspomniany został m.in. model The Triple Helix Spiral (potrójnej helisy), który najlepiej objaśnia tworzenie wiedzy, gdzie poszczególne spirale
to: hermeneutyki (spirala EAIR), debaty (spirala EDIS), eksperymenty
(spirala EEIS), lecz niezbędnym okazało się uwzględnienie procesu planowania badań. Z modelami rozwoju nauki ściśle związane są modele
zarządzania informacją i wiedzą.
Najważniejszym punktem wypowiedzi była definicja robocza
terminu zarządzanie informacją i wiedzą w nauce wyjaśniona jako planowy, zintegrowany i systematyczny zestaw działań, którego celem jest odpowiednie kształtowanie zasobów oraz przepływów informacji i wiedzy
(kreowania warunków) w obszarze nauki (w instytucjach, także wirtualnych, w sieciach) zgodnie z potrzebami i celami tego środowiska. Referat
K. Materskiej wprowadził w dalszą problematykę konferencji.
Następnie głos zabrał W. Babik (Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłaszając referat odnoszący się do Kręgu nowych struktur w zarządzaniu informacją.
Objaśnił, czym są nowe struktury organizacji informacji mające zastosowanie w zarządzaniu informacją, a także wskazał różnice i podobieństwa
między nimi. Wraz z tym pojęciem została wskazana ich rola w informatologii, którą widać m.in. w procesach wyszukiwania informacji, nawigowaniu informacją, eksploracji danych i odkrywaniu wiedzy, selekcji
informacji wiedzy.
D. Pietruch-Reizes (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) mówiła na temat Zarządzania
informacją w europejskiej przestrzeni badawczej. Na podstawie traktatu
lizbońskiego i konkluzji Rady Europejskiej temat wystąpienia został zdefiniowany jako: „jednolita, otwarta na świat przestrzeń badawcza oparta
na rynku wewnętrznym, w której naukowcy, wiedza naukowa i technologie podlegają swobodnej wymianie oraz dzięki której Unia i jej państwa
członkowskie wzmacniają swoje bazy naukowe i technologiczne, swoją
konkurencyjność oraz zdolność do wspólnego rozwiązywania wielkich
wyzwań”.
Po krótkiej przerwie Marek Nahotko (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) wygłosił referat
na temat czytelnictwa naukowego w środowisku cyfrowym. Odnosząc
się do procesu czytania testów naukowych w formie elektronicznej autor
omówił potrzebę sporządzania notatek np. za pomocą systemu A.nnotate
oraz konieczność strukturalizacji dużej liczby informacji.
W kolejnym referacie omówiono znaczenie nanopublikacji jako
najmniejszej jednostki opublikowanej informacji. Marcin Roszkowski
(Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu
Warszawskiego) wskazał sposoby ich wdrażania i problemy związane ze
zmianą paradygmatu dokumentu jako nośnika treści naukowych.
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Przed przerwą kończącą tę sesję Wojciech Kowalewski (Sokrates IT) zaprezentował Portal e-usług bibliotecznych w.bibliotece.pl jako
nowe miejsce współpracy dla bibliotek, czytelników i wydawców.
Sesję pierwszą rozpoczął wykład Stanisławy Kurek-Kokocińskiej
(Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego) pt. Aktualność w zarządzaniu informacją w nauce: trzy sprawy.
Prelegentka przybliżyła problem aktualności jako cechy postulowanej
w podejmowanych i realizowanych tematach badawczych, cechę charakterystycznej także dla źródeł informacji. Na przykładzie systemu SYNABA
przedstawiła aktualność informacji o dysertacjach.
Marzena Świgoń (Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
omówiła indywidualne zarządzanie wiedzą i informacją na podstawie
badań wśród studentów studiów informatologiczno-bibliologicznych na
Wydziale Humanistycznym macierzystej uczelni w Olsztynie.
W kolejnym wystąpieniu Arkadiusz Pulikowski (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego) ogłosił wyniki swoich badań, które dotyczyły umieszczania i udostępniania
publikacji naukowych jako dokumentów elektronicznych w Internecie.
Wskazał także na aspekt wyszukiwania ich w wyszukiwarkach ogólnych
oraz specjalistycznych.
Podczas konferencji odbyła się także sesja jubileuszowa poświęcona ilościowym badaniom informacji – X lat bazy CYTBIN, w której
wystąpili prelegenci z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jako pierwsza zaprezentowała
się Izabela Swoboda, która omówiła bibliograficzną bazę CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej), zwracając uwagę
na jej cele dydaktyczne, dokumentacyjno-informacyjne oraz naukowe.
Do aspektu dydaktycznego przy tworzeniu bazy CYTBIN powróciła Anna Seweryn, która ukazała etapy opracowywania rekordów przez
studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UŚ (cele dydaktyczne realizowane w ramach zajęć Organizacja i metody działalności
informacyjnej). Dzięki temu studenci mają możliwość zapoznania się
z bieżącą literaturą fachową, poznania zastosowań indeksów cytowań
i metod działalności informacyjnej oraz ocenienia sprawności korzystania
ze źródeł, narzędzi informacji i kontroli prawidłowości opisu bibliograficznego.
Renata Frączek natomiast zaprezentowała analizę wybranych publikacji naukowych, w których została omówiona lub przywołana baza CYTBIN, wskazując na dużą jej przydatność w badaniach bibliometrycznych.
Drugi dzień konferencji zapoczątkował referat pt. Architektoniczna przestrzeń informacji w bibliotece akademickiej Stanisława Skórki
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Peda-
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gogicznego im. KEN w Krakowie). Prelegent przestawił rodzaje dostępu
do zasobów informacyjnych w bibliotece, wymieniając katalogi online,
biblioteki cyfrowe, bazy danych, kartoteki, strony WWW, blogi oraz profile na portalach społecznościowych.
Zagadnieniem visual mining, czyli eksploracji informacji zajęła się
Veslava Osińska (Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) omawiając informację, którą można
przedstawić za pomocą technik wizualizacji graficznych.
Natomiast Zbigniew Osiński (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
w referacie – Zarządzanie informacją w Internecie przez polskie instytucje oświatowe – przedstawił, na podstawie badań jakościowych serwisów
instytucji oświatowych, znaczenie informacji edukacyjnej oraz jej wpływ
na zapotrzebowanie informacyjne użytkowników.
Prezentacja Grzegorza Gmiterka (Instytut Informacji Naukowej
i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego) dotyczyła
iPada. Jako przykład wykorzystania mobilnej technologii w nauce i edukacji iPad jest narzędziem udostępniania informacji, w tym licznych
dokumentów elektronicznych i aplikacji, a swoje zastosowanie znalazł
także w bibliotekach.
Ekologią informacji oraz ochroną zasobów wiedzy w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich zajęła się Krystyna Michniewicz-Wanik
(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), ponieważ dla społeczeństwa informacyjnego i jego kultury
ważna jest wiedza i informacja upowszechniana w cyberprzestrzeni.
W kolejnym wystąpieniu, Wioletta Jachym (Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie) zaprezentowała
wyniki analizy zawartości stron internetowych bibliotek państwowych
wyższych szkół zawodowych w Polsce. Poruszyła problem jakości usług
informacyjnych w odniesieniu do ekologii informacji.
Po krótkiej przerwie prelegenci z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosili trzy referaty: Gabriela Besler wraz z Jolantą Szulc poruszyły temat: Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie ujęcia
treści dokumentu; Justyna Adamus-Kowalska opowiedziała o Systemie
klasyfikacji dokumentów elektronicznych jako wsparcie dla zarządzania
wiedzą w urzędach; a Jacek Tomaszczyk przybliżył Model terminologicznej bazy wiedzy w kognitywnym ujęciu terminologii.
Podczas ostatniej sesji wystąpili m.in. Agnieszka KorycińskaHuras (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego) z tematem Przydatność aplikacji lingwistyki komputerowej i narzędzi CAT w badaniach zachowań informacyjnych dnia codziennego (na przykładzie forów dyskusyjnych dla kobiet ciężarnych) oraz
prelegenci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Warszawie – Witold
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Sygocki (Wydawnictwa z zakresu ochrony człowieka w środowisku pracy z lat 1950-2010. Przegląd, wybór, analiza na wybranych przykładach)
i Agnieszka Młodzka-Stybel (Praktyczne aspekty wykorzystywania zasobów terminologicznych do opisu rzeczowego piśmiennictwa na przykładzie Biblioteki CIOP-PIB).
Anna Matysek (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) w referacie – Naukowcy w sieci
– dokonała przeglądu portali internetowych, takich jak: ResearchGate,
Academia.edu, Google Scholar Citations i innych. Zostały one porównane pod kątem funkcjonalności, użyteczności dla określonych grup
społecznych oraz zawartości i udostępnianej na ich łamach informacji.
Prelegentka wskazała także możliwości rejestracji na wymienionych portalach, czyli tworzenia wirtualnych profili przez naukowców.
Małgorzata Caban (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) scharakteryzowała
Zarządzanie informacją w Centrum Informacji Fachowej Bundeswehry.
Wystąpienie dotyczyło struktury i działalności tej instytucji, podlegającej
niemieckim siłom zbrojnym.
Barbara Szczepanowska (Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie) pokazała przydatność bazy OSH-BHP (Occupational Safety and
Health) z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy, udostępnianej w formie online przez CIOP-PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy).
Foberová Libuše w referacie Basic research methods for librarians
zaprezentowała podstawowe metody badawcze stworzone przez bibliotekarzy, wykorzystywane przez nich bazy danych oraz historię Uniwersytetu Śląskiego w Opavie.
Z referatem – Wybrane problemy zarządzania informacją o materiałach konferencyjnych – wystąpiły Alicja Paruzel (Biblioteka Główna
Politechniki Częstochowskiej) i Dagmara Bubel (Dyrektor Biblioteki
Głównej Politechniki Częstochowskiej), wskazując na ich problematykę,
trudności w gromadzeniu i opracowaniu.
Konferencję podsumowali Profesorowie W. Babik i D. Pietruch-Reizes, którzy zapowiedzieli pojawienie się na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej repozytorium prezentacji
[1]. Planowana jest także publikacja z materiałami konferencyjnymi.
Bibliografia:
[1] Repozytorium prezentacji [online] Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. [Data dostępu: 02.02.2013]. Dostępny w World Wide
Web: http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2012/repozytorium.html.
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Ogólnopolska Konferencja Nowe technologie w bibliotece.
E-książki na e-regałach (Opole, 6 marca 2013 r.)
W dniach 3-9 marca 2013 r. obchodzony był Tydzień książki elektronicznej. To organizowane na świecie od 2004 r. święto ma na celu
promocję publikacji elektronicznych i propagowanie czytelnictwa
„z ekranu”. Jedną z licznych imprez, które odbywały się w polskich
bibliotekach w jego ramach, była organizowana 6. marca przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. E Smołki w Opolu konferencja Nowe
technologie w bibliotekach. E-booki na e-regałach. Tak sformułowany przez organizatorów temat był odpowiedzią na zmiany zachodzące
w bibliotekach, a przede wszystkim w profilu gromadzonych zbiorów
i usług oferowanych przez współczesne placówki. Konferencja miała dostarczyć impulsu bibliotekarzom, aby w możliwie najlepszy i najszybszy
sposób reagowali na zmiany technologiczne i rozpoczęli wprowadzanie
e-booków do oferty swoich placówek. Była skierowana przede wszystkim
do bibliotekarzy województwa opolskiego oraz województw ościennych.
Zainteresowanie konferencją, wynikające z ciekawego programu wystąpień, przerosło oczekiwania organizatorów. Ze względu na ograniczoną
liczbę miejsc zmuszeni byli odmawiać rejestracji osób, które zgłaszały się
w ostatniej chwili.
Obrady otworzył Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu, Tadeusz Chrobak. Przywitał wszystkich prelegentów i uczestników, a także nakreślił problematykę poruszaną w referatach. Pierwsze
wystąpienie przedstawiciela firmy eLib.pl, Mikołaja Topichy-Dolnego
pt. E-booki, e-czytniki – przegląd urządzeń, formatów i aplikacji było
wprowadzeniem do tematu książek elektronicznych. Poświęcone zostało
podstawowym zagadnieniom technicznym związanym z tego typu publikacjami i urządzeniami przeznaczonymi do ich odczytu. Z kolei Łukasz
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Gołębiewski z Biblioteki Analiz w kolejnym referacie podjął się przedstawienia rynku e-książki w Polsce, szacując jego wartość na 50 000 000 zł
w 2012 r. Wymienił także czynniki, które hamują rozwój rynku e-książki
oraz zapowiedział, że najprawdopodobniej zakup publikacji elektronicznych w przyszłości organizowany będzie na zasadach abonamentu.
Rozwiązanie takie wprowadzane jest już przez niektóre księgarnie. Następnie głos zabrał Michał Mielniczuk z Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Tematem jego wystąpienia były – E-booki w Ursynotece. Autor skupił się na
przedstawieniu praktycznego wykorzystania książek elektronicznych
w bibliotekach i omówił wprowadzony w Ursynotece projekt udostępnienia czytelnikom bazy World eBook Library. Przybliżył ogólne założenia
projektu, działania marketingowe podjęte przez Bibliotekę, a na koniec
zapoznał uczestników z zawartością prezentowanej bazy oraz jej możliwościami wyszukiwawczymi.
Po krótkiej przerwie, w trakcie której uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się z czytnikami książek elektronicznych Onyx, prezentowanymi przez firmę Arta Tech, wznowiono obrady drugiej części konferencji. Otworzyło je wystąpienie Moniki Brzozowskiej, reprezentującej kancelarię prawną Pasieka Derlikowski Brzozowska Adwokaci i Radcowie
Prawni Spółka Partnerska. Prelegentka zajęła się w nim problematyką
Udostępniania E-książek w bibliotece w aspekcie ustawy o ochronie praw
autorskich. Przedstawiła zebranym wybrane artykuły ustawy, które umożliwiają bibliotekom udostępnianie książek elektronicznych. Następnie
głos zabrał dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Paweł Braun. W wystąpieniu pt. Biblioteka Manhattan – przykład wypożyczalni e-booków omówił działalność pierwszej mediateki na Pomorzu. Szczególnym aspektem
jej funkcjonowania jest obecność w ofercie e-booków przeznaczonych
do wypożyczenia. Prelegent podkreślił, że w ramach organizowania
placówki dążono do tego, aby zapewnić dostęp do wszystkich typów
źródeł informacji. Zauważył, że czytelnicy pytani o książkę elektroniczną
w bibliotece są zainteresowani jej obecnością, jednak statystyki wypożyczeń tego nie odzwierciedlają. Dodatkowo według Brauna udostępnianie
egzemplarza książki w wersji elektronicznej jest bardziej kosztowne niż
książki papierowej, a oferta tych pierwszych jest bardzo uboga. Wystąpienia zaproszonych gości zamknął referat Ewy Jabłońskiej-Stefanowicz
reprezentującej Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego pt. Wydawca jako autostopowicz. O kształtowaniu się nowego modelu biznesu. Autorka przedstawiła w nim proces
zmiany modelu pracy wydawcy, który musi uwzględniać coraz większe
znaczenie książki elektronicznej na rynku.
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Po ostatnim referacie nastąpiły prezentacje firm, których działalność związana jest z rynkiem książek elektronicznych. Jako pierwsza
zabrała głos Anna Radoszewska z firmy ibuk.pl. Przedstawiła zebranym
czytelnię online ibuk.pl w wersji dla instytucji, która od grudnia 2012 r.
nosi nazwę Ibuk Libra. Obrócz tego bardzo dokładnie omówiła nowe
możliwości, które daje czytelnikowi stworzenie konta myIbuk. Następnie czytniki książek elektronicznych oraz usługi e-czytelnicze oferowane
klientom przedstawił Gracjan Bartków z firmy Arta Tech. Ostatnim wystąpieniem była przygotowana przez Andrzeja Wychowańca prezentacja
systemu do wypożyczeń e-booków dedykowanych bibliotekom i klientom instytucjonalnym opracowanego przez BezKartek.pl. Na zakończenie
konferencji ponownie głos zabrał T. Chrobak, który podziękował prelegentom, słuchaczom oraz wszystkim pracownikom, którzy brali udział
w przygotowaniu konferencji.
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V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Informacja w świecie
cyfrowym. Technologia – Zarządzanie – Edukacja
(Dąbrowa Górnicza, 7-8 marca 2013 r.)
W dniach 7-8 marca 2013 r. z inicjatywy Biblioteki Głównej im.
prof. J. Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana Informacja w świecie cyfrowym.
Technologia – Zarządzanie – Edukacja. Poświęcono ją rozważaniom na
temat tworzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania innowacji
z zakresu technologii informacyjnej w celu sprawnego zarządzania informacją oraz przyszłości edukacji informacyjnej. Uczestnikami konferencji
byli pracownicy naukowi i dydaktyczni z ośrodków akademickich z całej Polski, bibliotekarze z bibliotek naukowych, publicznych i szkolnych,
przedstawiciele ośrodków informacji naukowej oraz studenci. Konferencję uroczyście otworzył Prorektor ds. nauki Włodzimierz Sroka witając
przybyłych prelegentów i gości.
Wykład wprowadzający zatytułowany: Zarządzanie Internetem.
Dostępność, otwartość, przejrzystość i bezpieczeństwo – wygłosiła
Diana Pietruch-Reizes z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Omówione zostały różnorodne
znaczenia pojęcia zarządzania Internetem oraz wskazano ogólne zasady
zarządzania nim.
Marek Walancik z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
przedstawił referat: Ku potrzebie informacji – zaistnieć w społeczeństwie
potrzebą współczesnego człowieka. Wystąpienie dotyczyło współczesnych potrzeb człowieka w kontekście potrzeb informacyjnych, rozważań
nad terminem potrzeb informacyjnych i pojęciem informacja, a także różnych ujęć potrzeb informacyjnych w odniesieniu do zróżnicowanych grup
użytkowników.
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Trzecim prelegentem był Maciej Rostański z Wyższej Szkoły
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który omówił Internet wszystkich rzeczy:
w kierunku Big Data. Autor ukazał możliwości i problemy wynikające
z rosnącej ilości informacji, jaka jest przetwarzana w Internecie, podał
przykłady prób rozwiązania problemów od technologii Web 3.0 do ogólnych rozwiązań wchodzących w skład pojęcia Big Data.
Następnie głos zabrał Paweł Buchwald z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który zaprezentował uczestnikom referat –
Nowoczesne interfejsy HMI. Wskazał w nim etapy ewolucji w dziedzinie
komunikacji człowieka z komputerem, omówił dynamiczny rozwój technologii informatycznych przyczyniający się do rozwoju innych metod komunikacji człowieka z maszyną. Przedstawił także problemy i osiągnięcia
związane z rozwojem środków ułatwiających komunikację i dostarczenie
treści użytkownikom systemów przetwarzania informacji.
Radosław Molenda z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w wystąpieniu – Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą –
wskazywał na różnice między tymi dwoma pojęciami. Scharakteryzował
on definicje informacji, wiedzy oraz mądrości znane z literatury, opisał
tradycyjne rozumienie tego podziału oraz zwrócił uwagę na predyspozycje człowieka, a także na rolę intuicji w odniesieniu do zjawiska zarządzania wiedzą. Wystąpienie wywołało ożywioną dyskusję na temat podziału
między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem informacją.
W przerwie obrad uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do
Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
gdzie zaprezentowano możliwości systemu RFID.
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk z Uniwersytetu w Białymstoku
przygotowała referat: Pokolenie sieci w obliczu zalewu informacyjnego
– problemy i próby rozwiązań edukacyjnych. Autorka zauważyła, że nie
jest problemem dostęp do informacji, ale jej efektywne wykorzystanie.
Przedstawiła silny związek współczesnej młodzieży z nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi oraz konieczność codziennej konfrontacji
z zagrożeniami płynącymi z tych źródeł.
Możliwości wykorzystania i zastosowania w swojej pracy badawczej współczesnych technologii informacyjnych przybliżyła Małgorzata
Caban z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w wystąpieniu: Warsztat pracy nowoczesnego naukowca. Autorka ukazała, jak w przystępny sposób stworzyć
opracowanie wykorzystując nowoczesne technologie i Internet. Należy
rozpocząć od poszukiwania źródeł w: Scirus, World Wide Science, Intute, openDOAR, Ranking Web of Repositories; zorganizować pracę dzięki
Notes Manager, Finish, menadżerom bibliografii i cytowań Mendeley; nawiązać współpracę za pomocą Google Drive, Moodle, PB Works; i publikować dzięki Sigil, Prezi czy Simplebooklet; aż do etapu promocji tekstu
w academia.edu lub ResearchGate.
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Własne doświadczenia były podstawą referatu – Przygotowanie
użytkownika biblioteki akademickiej do korzystania z zasobów wiedzy na
przykładzie Bazy Pedagog – Danuty Szewczyk-Kłos, Dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. Autorka omówiła proces tworzenia bazy PEDAGOG, rejestrującej opisy publikacji z dziedziny edukacji
wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Referentka przedstawiła możliwości kształcenia
użytkowników bibliotek akademickich w zakresie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji naukowej.
Marlena Borowska z Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu
w Dąbrowie Górniczej przygotowała referat – Polskie repozytoria dziedzinowe. Zaprezentowane zostały repozytoria instytucjonalne, biblioteki
cyfrowe oraz archiwa czasopism polskich. W referacie omówiono także
problematykę wolnego dostępu do badań i zasobów naukowych.
Referat – Wybrane narzędzia TI w badaniach humanistycznych –
kończący pierwszy dzień konferencji, wygłosiła Aleksandra Dziak z Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego im. Jana Pawła II. Autorka omówiła: zestaw aplikacji ułatwiających prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej humanistyki, narzędzia ułatwiające dotarcie do materiałów źródłowych, aplikacje
umożliwiające prowadzenie analiz (NgramViewer, Wordle, ImagePlot),
i badań empirycznych (eBadania.pl) oraz narzędzia pozwalające stworzyć
publikację naukową oraz ją promować.
Pierwszy dzień konferencji zakończony został wycieczką do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.
Drugi dzień konferencji rozpoczęła Hanna Batorowska z Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wykładem – Znaczenie wyboru koncepcji information literacy dla roztropnego funkcjonowania w środowisku informacyjnym. Prelegentka ukazała różne definicje terminu information literacy,
wskazując na konieczność zwrócenia uwagi na obszar pomiędzy edukacją
informacyjną ucznia a kulturą informacyjną człowieka dorosłego.
Wystąpienie Mariusza Jędrzejko z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej zatytułowano: Społeczne i edukacyjne konsekwencje
cyfrowej rewolucji. Prelegent poruszył problem przestrzeni aktywności
młodzieży w cyberprzestrzeni, przedstawił także modele relacji dziecko-multimedia oraz dokonał analizy wpływu mediów cyfrowych na rozwój
emocjonalny i intelektualny dziecka.
Prezentacji portalu – Informacja w świecie cyfrowym – dokonała
Marta Bednarczyk z Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, przybliżając repozytorium linków odsyłających do pełnotekstowych zasobów rozproszonych w sieci. Zgromadzone teksty mają
służyć pomocą studentom oraz pracownikom naukowym. Przy tworzeniu
repozytorium zastosowano formułę Subject Gateway.
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W referacie: Arianta – wszechstronne źródło informacji o polskich
czasopismach elektronicznych – Aneta Drabek z Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej przybliżyła zebranym strukturę,
zawartość i zakres umieszczonych w tej bazie danych. Przedstawione
zostały również dane statystyczne dotyczące polskich czasopism elektronicznych oraz problemy związane z podawaniem w Ariancie punktacji
przyznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Marcin Kapczyński z Thomson Reuters autor Platforma Web
of Science – wsparcie dla nauki w Polsce i na świecie omówił zawartość
tej bazy (ponad 6650 czasopism naukowych ze 150 dyscyplin), która daje
możliwość szczegółowego przeszukiwania literatury oraz sprawdzania
cytowań prac naukowych danego autora.
Problemy i metody nauczania Technologii Informacyjnej na przykładzie studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Filologii
Polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku to tytuł wystąpienia Marcina
Pędicha z Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor przedstawił program i metodykę nauczania
TI na Uniwersytecie w Białymstoku, zaprezentował również zakres tematyczny przedmiotu Technologia informacyjna i sposób realizacji tematów
wchodzących w jego zakres.
Referat dotyczący adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych i pokrewnych – BazEkon: Co nowego w ekonomii… sprawdź
BazEkon – wygłosiła Urszula Cieraszewska z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Baza ta zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 400 tytułów polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych.
Renata Frączek z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poruszała tematykę
nauczania technologii informacyjnej. W wystąpieniu o tytule Edukacja
informacyjna studentów kierunków technicznych. Czy tylko szkolenie
biblioteczne zwróciła uwagę na przygotowanie studentów kierunków
technicznych oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa do prowadzenia przedmiotu TI. Przedstawione zostały wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych przez autorkę wśród studentów na poszczególnych
uczelniach publicznych.
Informacje na temat Bazy danych BazTech – historia, twórcy,
zasoby przygotowała Dorota Buzdygan z Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Ukazano w nim ewolucję bazy przez 15 lat jej istnienia, omówiono współpracę merytoryczną i organizacyjną pomiędzy bibliotekarzami
tworzącymi bazę.
Nawigacja do otwartych zasobów edukacyjnych w bibliotekach
cyfrowych – to tytuł wystąpienia Elżbiety Sroki z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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Na podstawie badań Autorka dokonała analizy różnic oraz prezentacji
możliwości dotarcia do otwartych zasobów naukowych i edukacyjnych
w bibliotekach cyfrowych.
Katarzyna Trojańczyk z tej samej instytucji przygotowała referat:
Otwarte kursy e-learningowe w Polsce. Analiza i ocena narzędzi szkoleń
zdalnych. Autorka oceniła 125 otwartych (darmowych) kursów e-learningowych zamieszczonych w Internecie. Wyróżnionych zostało pięć grup
narzędzi szkoleń e-learningowych: multimedialne, interaktywne, Web
2.0, komunikacji, ewaluacji.
Danuta Morańska z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w referacie – Ukryte edukacyjne zasoby Internetu – zwróciła uwagę
na istotną rolę bibliotekarzy w edukacji społeczeństwa na temat zasobów
w Internecie oraz potrzebę dostępu do zweryfikowanej i zrecenzowanej
informacji. Autorka zaznaczyła istnienie tzw. ukrytego Internetu (ang.
Invisible Web).
Ostatnie wystąpienie, Agnieszki Niewiary z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, zatytułowano: Współczesna
edukacja w kontekście wyzwań technologii informacyjnych. Przedstawiono obraz współczesnej edukacji w odniesieniu do wyzwań technologii
informacyjnych. Dokonano analizy różnych aspektów wpływu i propozycji praktycznych rozwiązań kierowanych pod adresem współczesnych
nauczycieli.
Konferencję zamknął Piotr Kulas, Dyrektor Biblioteki Głównej
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który zwrócił uwagę na różnorodność poruszanych tematów oraz na żywy odbiór wystąpień, czego dowodem były inspirujące dyskusje prowadzone po każdym
panelu, a także w czasie przerw.
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VI edycja seminarium w cyklu Badania Naukowe
Oceny parametryczne oraz analizy bibliometryczne.
Zasady i praktyka w 2013 roku
(Warszawa, 28 marca 2013 r.)
28 marca 2013 r., w Warszawie miała miejsce szósta edycja seminarium z cyklu Badania naukowe, organizowanego przez Centrum Promocji
Informatyki. Niezwykle aktualny temat spotkania – Oceny parametryczne
oraz analizy bibliometryczne. Zasady i praktyka w 2013 roku – przyczynił
się do zebrania dużego grona osób zainteresowanych problematyką
bibliometryczną, przede wszystkim w kontekście toczącego się procesu
oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Prowadzenia obrad podjął się Emanuel Kulczycki – filozof, komunikolog, zawodowo związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor poczytnego bloga Warsztat badacza, na którym pisze o narzędziach badawczych, programach komputero
wych, przepisach prawnych regulujących pracę naukową oraz wyjaśnia
procesy funkcjonowania i zarządzania nauką.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Ilony Kielan-Glińskiej, pełniącej obowiązki wicedyrektora Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższej Izby Kontroli, która przedstawiła referat
Omówienie wyników kontroli NIK z sierpnia 2012 r. dotyczącego wykorzystania środków publicznych na naukę. Celem kontroli, przeprowadzo-
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nej z inicjatywy NIK, była ocena prawidłowości wykorzystania środków
publicznych przeznaczonych na naukę w latach 2009-2011. Kontrolą objęto 28 jednostek, w tym: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Polską
Akademię Nauk, 5 szkół wyższych i 18 jednostek naukowych (instytutów,
jednostek badawczo-rozwojowych). W ocenie NIK, pomimo wzrostu nakładu środków publicznych na naukę oraz wzrostu liczby osób i jednostek
zajmujących się nauką, efekty działalności naukowej i wdrożeniowej nie
są zadawalające. Co prawda skontrolowane jednostki osiągnęły założone
cele badawcze w ramach realizowanych projektów, ale w większości nie
uzyskały znaczących efektów naukowych w postaci publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, cytowań własnych publikacji, patentów
na wynalazki oraz innych praw własności intelektualnej, a także wdrożeń
wyników badań naukowych i przychodów z tego tytułu. Wśród najważniejszych przyczyn niezadawalających efektów działalności naukowej
i wdrożeniowej wymieniono wadliwy system podziału środków finansowych (rozproszenie i niski stopień ukierunkowania strumieni finansowania na badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa, gospodarki i rozwoju technologicznego) oraz niewłaściwie skonstruowany system oceny
jednostek naukowych. Ten ostatni czynnik, rozpatrywany w kontekście
zmagań jednostek naukowych z trwającą właśnie oceną parametryczną,
wzbudził duże zainteresowanie uczestników obrad. Podczas dyskusji podkreślono potrzebę transparentności procedur oceny oraz zwrócono uwagę
na to, że zalecenia NIK zostały opublikowane zbyt późno, aby mogły zostać uwzględnione w Rozporządzeniu MNiSW w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, które zostało
opublikowane 13 lipca 2012 r., a zatem na miesiąc przed ogłoszeniem
wyników kontroli.
Referat Prawne aspekty kategoryzacji jednostek naukowych i awansu naukowego, przedstawił Piotr Stec – radca prawny, Dziekan Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Przypomniał on ogólne
zasady kategoryzacji jednostek i omówił jej kryteria, do których zaliczają
się m.in. takie czynniki jak: badania, potencjał naukowy i rozwój kadry,
komercjalizacja oraz współpraca z otoczeniem. Sporo uwagi poświęcił
nowym zasadom awansu naukowego i problematyce autonomii jednostek
naukowych w kontekście kategoryzacji oraz procedur związanych z nadawaniem stopni i tytułów naukowych.
Aspektów praktycznych ocen parametrycznych dotyczyło wystąpienie Bartłomieja Sieka – bibliografa, historyka i filologa klasycznego, współtwórcy baz bibliograficznych Biblioteki Głównej Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Prelegent starał się uporządkować budzące
wątpliwości kwestie związane z przygotowaniem informacji dotyczących
publikacji pracowników danej jednostki na potrzeby oceny parametrycz-
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nej tejże jednostki przez MNiSW. Zmiany przepisów, jakie miały miejsce
w ciągu czterech ocenianych lat, są źródłem niejasności na co najmniej
dwóch płaszczyznach. Jedną z nich stanowi relacja: jednostka oceniania –
ministerstwo, a drugą: agenda jednostki przygotowująca dane – pracownicy jednostki (autorzy publikacji). Problemy wynikające z niejasności obowiązujących przepisów, często z ich niespójności oraz nieprzystawalności
urzędniczych wymogów do praktyki życia naukowego B. Siek przedstawił na przykładzie bibliotek uczelni medycznych. Poruszane przez niego
problemy wywołały dyskusję, która zaowocowała praktycznymi propozycjami rozwiązań niektórych problemów występujących w komputerowym
systemie oceny parametrycznej jednostek naukowych.
Kontrowersyjny okazał się wykład Marcina Żemigały, adiunkta
w Zakładzie Teorii i Metod Organizacji w Katedrze Teorii Organizacji
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Zastosowanie
bibliometrii w naukach o zarządzaniu. Analiza bibliometryczna społecznej odpowiedzialności biznesu. Miał on w założeniu pokazać możliwości
bibliometrii deskryptywnej (w odróżnieniu od bibliometrii ewaluacyjnej,
stanowiącej zasadniczy temat spotkania) w badaniach prowadzonych
w naukach o zarządzaniu. Można mieć jednak zastrzeżenia do zastosowanej przez autora metodyki badań, zwłaszcza w odniesieniu do uzasadnienia doboru źródeł danych do przeprowadzonych analiz, co rzutuje na
wiarygodność wyników uzyskanych na ich podstawie.
Uporządkowany wykład – Rola bibliometrii w analizie i ocenie
dorobku naukowego – wygłosił Zbigniew Osiński, kierownik Zakładu
Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i Innych Środków Przekazu Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu im.
M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rozpoczął on wystąpienie od przypomnienia podstawowych praw bibliometrycznych i wskazania obszarów nauki, w jakich znajdują one zastosowanie. Omówił najważniejsze
źródła danych bibliometrycznych, najczęściej wykorzystywane wskaźniki
bibliometryczne i kryteria oceny czasopism, zakwestionował wiarygodność bibliometrii ewaluacyjnej w naukach społecznych (pogląd ten jest
skądinąd dość często artykułowany w literaturze przedmiotu). Z. Osiński zwrócił również uwagę na coraz większe znaczenie, także w procesie
oceniania naukowców i jednostek naukowych, badań webometrycznych.
Z dużym zainteresowaniem audytorium spotkały się dwa ostanie
wystąpienia seminarium. Referat – Praktyczne zastosowania narzędzi dostępnych w bazie Web of Science do oceny osób i instytucji – wygłosiła
Jolanta Przyłuska, od 2000 r. kierownik Biblioteki Naukowej Instytutu
Medycyny Pracy (IMP) w Łodzi. Wychodząc z założenia, że polscy naukowcy i ich badania są częścią nauki międzynarodowej, a zatem zastosowanie do ich oceny zasad przyjętych na świecie pozwala na wiarygodne
wykonywanie analiz i porównań nauki krajowej, J. Przyłuska w przej-
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rzysty sposób pokazała, jak do analizy dorobku publikacyjnego danego
autora wykorzystać narzędzia dostępne na platformie Web of Science.
Przedstawione przez nią studium przypadku praktycznego zastosowania
baz Web of Science do oceny pracowników i instytucji na przykładzie
IMP pokazało, w jaki sposób – znając strukturę bazy i techniki wyszukiwania – można szybko i wiarygodnie wykonać taką analizę. Podkreśliła,
że warunkiem obiektywności porównania różnych jednostek między sobą
jest zastosowanie tych samych technik wyszukiwania i badania zawartości bazy zaktualizowanej w tym samym okresie. Z tego względu wykonując analizy należy pamiętać o dokumentowaniu procesu wyszukiwania
w zapisie wykorzystanej kwerendy (tak, aby można ją było dokładnie powtórzyć) i podaniu daty wykonywania analizy. Jednym z nowych narzędzi
Web of Science, wartych wykorzystania, jest unikalny numer naukowca
(ResearcherID), który pozwala na szybką i jednoznaczną identyfikację
jego publikacji.
Seminarium zakończył wystąpieniem – Google Scholar jako narzędzie bibliometryczne. Dodawanie publikacji i liczenie cytowań – Emanuel Kulczycki, prowadzący spotkanie i moderator dyskusji, które miały miejsce po każdym wystąpieniu. Po krótkim wyjaśnieniu, czym jest
Google Scholar, podał argumenty, które jego zdaniem nie pozwalają
ignorować tego narzędzia w badaniach bibliometrycznych: „Po pierwsze: jest używane. Po drugie: użytkownicy «wiedzą» jak je stosować. Po
trzecie: jest darmowe i jest częścią giganta. Po czwarte: jest źródłem dla
«Publish or Perish» (uznanego przez NCN narzędzia)”. Zgodnie z przytoczonymi wynikami badań, w porównaniu z Web of Science użytkownicy
Google Scholar cenią to narzędzie przede wszystkim za łatwość i szybkość w użyciu oraz bezpłatny dostęp. E. Kulczycki przedstawił Google
Scholar jako wartościową wyszukiwarkę i źródło danych dla „Publish or
Perish”. Zwracając uwagę na korzyści, jakie przynosi posiadanie profilu
autora w usłudze Google Scholar Citations, przekazał kilka praktycznych
wskazówek – jak założyć własne konto, zarządzać publikacjami w profilu,
korzystać z powiadomień, rekomendacji, wykorzystać dostępne wskaźniki bibliometryczne. Scharakteryzował również Google Scholar Metrics
jako narzędzie (dostępne aktualnie w wersji beta) pomiaru wpływu czasopism alternatywne wobec Impact Factor. W podsumowaniu E. Kulczycki
wskazał zalety i ograniczenia Google Scholar. Jego zadaniem narzędzia
tego nie powinno się pomijać, aczkolwiek należy być świadomym jego
specyfiki.
Jednodniowe obrady pozwoliły ukazać niektóre aspekty oceny parametrycznej jednostek naukowych i zastosowań bibliometrii, jednak na
pewno nie pozwoliły wyjaśnić wszystkich problemów nurtujących uczestników seminarium. Wydaje się, że warto kontynuować podjętą problematykę w toku kolejnych edycji seminariów tego cyklu.
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Seminarium Dla kogo książka? Cenzura czy wolność czytania
(Bielsko-Biała, 4 kwietnia 2013 r.)
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (2 kwietnia) w Książnicy Beskidzkiej obchodzony był 3 i 4 kwietnia. W pierwszym dniu obchodów Książnica Beskidzka przygotowała bajkową niespodziankę dla
dzieci. W drugim dniu odbyło się seminarium dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych i szkolnych powiatu żywieckiego, bielskiego i z miasta
Bielsko-Biała.
Trzeciego kwietnia o godzinie 11.00 dzieci wzięły udział w spotkaniu autorskim z Melanią Kapelusz. Tajemnicza, pochodząca z Krakowa,
autorka czytała krótkie opowiadania z wydanej w 2009 r. książki Koty,
czyli historie z pewnego podwórka. Czytaniu towarzyszyły gry i zabawy. Mimo iż warunki pogodowe uniemożliwiły bajkową paradę ulicami
Bielska-Białej, to w zamian zorganizowano bajkową dyskotekę w budynku biblioteki. Dzieciom towarzyszyły postacie z bajek naturalnej wielkości, m.in.: Bolek i Lolek, Reksio, Domiś oraz Franklin1. Na końcu zorganizowano happening. Przed budynkiem biblioteki poszybowały w niebo
różnokolorowe balony z helem.
Inicjatorem spotkania w Książnicy Beskidzkiej była powiatowa
instruktor metodyczna – Ewa Troneczek. Patronat objęli m.in. Urząd
Miasta Bielsko-Biała, Wydawnictwo Debit, „Guliwer. Czasopismo
o książce dla dziecka” i „Poradnik Bibliotekarza”. Seminarium w dniu
4 kwietnia o godz. 10.30 otworzył Dyrektor Książnicy Beskidzkiej –
Bogdan Kocurek. Powołując się na słowa Michała Zająca zadał pytania
wprowadzające w tematykę spotkania: „Czy bibliotekarze powinni być
jedynie kelnerami wiedzy? Jakie prawa ma bibliotekarz do określania
1

Relacja z Obchodów Dnia Książki dla Dzieci dostępna jest w Internecie: http://
youtube/HzTMydphLzw [dostęp online 06.04.2013r.].
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tego, co chce przeczytać czytelnik? Gdzie jest granica? Do jakiego stopnia
bibliotekarz musi mieć odwagę na prowadzenie swojej polityki gromadzenia zbiorów?”.
Pierwszą prelegentką, która starała się odpowiedzieć na postawione pytania była Małgorzata Gwadera z Instytutu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W referacie zatytułowanym: Gdzie jest czytelnik? Rozważania o wolności
czytania – przedstawiła wyniki, prowadzonych przez Instytut Książki
i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, badań społecznego zasięgu książki
(za rok 2012), z których wynikało iż 60% Polaków w ogóle nie czyta.
Według Prelegentki odpowiedź na pytanie „Dla kogo książka?” znajduje się zatem w pytaniu „Gdzie jest czytelnik?”. Powołując się na słowa
Łukasza Gołębiewskiego stwierdziła, iż czytelnik to gatunek wymierający, a poziom kultury informacyjnej społeczeństwa ciągle się obniża.
Czytelnictwo jest aktem woli i dlatego czytelnik jest „tam gdzie chce być”.
W ujęciu postmodernistycznym, które wywyższa rolę intuicji i emocji,
oraz zgodnie z założeniami antypedagogiki, w obecnej kulturze zakazuje
się jakichkolwiek oddziaływań wychowawczych, w tym proponowanie
wzorców i pedagogicznej pracy nad charakterem. Prelegentka wykazała jednak sprzeczność między tezami tego typu zawartymi w Kodeksie
Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji Naukowej (niedopuszczanie cenzury w jakiejkolwiek postaci), a tezami zawartymi w Wytycznych
IFLA dla bibliotek dziecięcych. Wytyczne kładą nacisk na ochronę dziecka
przed informacjami szkodliwymi, a zatem obligują bibliotekarza do ingerencji w wybory czytelnicze. M. Gwadera podważyła tezę Ł. Gołębiowskiego, iż Nad Niemnem nie jest dziś w stanie uwieść młodego czytelnika.
Według Autorki dzieciom żyjącym w „kulturze zombie” (Monster High,
saga Zmierzch) trzeba przybliżać wartościową literaturę.
Polemikę z postawionymi tezami podjął Grzegorz Leszczyński
z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W swoim
wystąpieniu – Książki, które zwyciężają świat. „Gorące” lektury młodego wieku – zaznaczył, iż młodzież sama wybiera książki od czasów
Robinsona Crusoe. Młodzież też sama przyjęła do swojego kanonu lektur
przygody Guliwera. Młody czytelnik „czyta” książkę emocjami i musi
w niej odnajdywać siebie. Nie interesują go problemy Janka Muzykanta. Według Prelegenta dzieci wychowywane w natłoku różnych bodźców
„psychicznie nie są w stanie wysiedzieć nad długim tekstem, a każda
nudna książka wrzucona do ogródka młodego człowieka, to zbrodnia”.
Współczesny czytelnik po przeczytaniu zaledwie 3-5 stron decyduje czy
czytać dalej i dlatego od razu musi znaleźć w książce swoje problemy
(rozbita rodzina, eurosieroctwo), bo inaczej przestaje czytać w ogóle.
G. Leszczyński skrytykował dzisiejszą listę lektur, na której najnowszą
pozycją są Patyki i patyczki ks. Jana Twardowskiego (Katowice, 1988).
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Następnie zaproponował książki, które powinno polecać się w bibliotekach publicznych i szkolnych. Motto brzmiało: „Czasami trafisz na
książkę, która przepełnia Cię dziwną ewangeliczną gorliwością oraz niezachwianą pewnością, że roztrzaskany na kawałki świat nigdy już nie będzie stanowił całości, dopóki wszyscy żyjący ludzie jej nie przeczytają.
Ale są też dzieła, o których nie możesz opowiadać innym, książki rzadkie
i wyjątkowe, i twoje, że dzielenie się nimi wydaje się niemalże zdradą”
[1]. Wśród polecanych przez G. Leszczyńskiego książek znalazły się:
–– podejmujące problematykę inności, obcości, postawy wobec odmienności: Uszy do góry i Kto to widział Ireny Landau, Dane wrażliwe Ewy Nowak, Ten gruby Barbary Ciwoniuk, Wieloryb Renaty
Piątkowskiej;
–– pełne humoru: Kiedy chodziłem z Julką Maj Pawła Beręsewicza,
Sposób na Elfa i Elfie gdzie jesteś?! Marcina Pałasza, W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko Grzegorza Kasdepke;
–– książki poznawcze: Drużyna pani Miłki, czyli o czyli o szacunku, odwadze i innych wartościach G. Kasdepke, Uczucia co to takiego?
Oscara Brenifiera, Gdybym był dziewczynką/ Gdybym była chłopcem
– G. Kasdepke i Anny Onichimowskiej;
–– lekcja historii: Czy wojna jest dla dziewczyn? P. Beręsewicza,
Asiunia Joanny Papuzińskiej, Pamiętnik Blumki Iwony Chmielewskiej, Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu Korczaku Anny
Czerwińskiej-Rydel;
–– poezja: Leśne głupki i coś Małgorzata Strzałkowskiej, Gdy przy
słowie jest przysłowie Agnieszki Frączek, Wierszyki domowe. Sześć
i pół tuzinka wierszyków Michała Rusinka;
–– najnowsze: Tajemnica Malutkiej A. Onichimowskiej, XY Joanny
Rudniańskiej, Gdzie jest wydra? czyli śledztwo w Wilanowie Doroty
Sidor, Maciupinek i Maleńtas. Niezwykłe przygody w brzuchu mamy
Anny Janko, Proszę mnie przytulić Przemysława Wechterowicza
i Emilii Dziubak, Czarownica piętro niżej Marcina Szczygielskiego;
–– książki trudne: Most nad Missisipi Ewy Przybylskiej, Syn złodziejki
Grażyny Bąkiewicz, Gwiazd naszych wina Johna Greena.
Wystąpienie zostało zakończone stwierdzeniem, iż skoro jest tyle
współczesnych, dobrych książek, to „nie powinno się młodego czytelnika
zakopywać w starociach”.
Kolejną prelegentką była Marlena Gęborska z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wystąpienie zatytułowane – Biblioteka otwarta – zamknięta
– dotyczyło różnych aspektów otwartości bibliotek. Ukazano przykłady polskie i zagraniczne, szczególnie z bibliotek w Londynie i Berlinie.
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Emocje wzbudziło przedstawienie publikowanej przez American Library
Association (ALA) listy „książek spalonych”, wśród których znalazły się
m.in. cykl o Harrym Potterze J. K. Rowling (spalony w USA w 2001 r.),
Kod Leonarda da Vinci Dana Browna (2006 r. we Włoszech), Dziennik
Anny Frank (2006 r. w Niemczech), Księga Murzynów Lawrence’a Hilla
(2011 r. w Holandii). Uczestnicy seminarium mieli okazję również obejrzeć fragment filmu animowanego Persepolis opartego na komiksie autobiograficznym Marjanne Satrapi, który aktualnie usuwany jest z bibliotek
szkolnych w Chicago. Troska o moralność literatury towarzyszy jej czytelnikom już od czasów upowszechnienia książki i czytelnictwa w XIX w.
i tylko różnie przejawia się w każdym kolejnym stuleciu. Kiedyś podejrzana była cała starożytna literatura grecka i rzymska, ponieważ ukazywała obrazy biesiad gorszące uczniów gimnazjów klasycznych. W XX w.
zastanawiano się przede wszystkim nie „co czytać”, ale „jak czytać?”.
Uczono krytycyzmu. Według prelegentki w XXI w. dostrzega się przede
wszystkim niebezpieczeństwo związane z dominującymi na rynku wydawniczym prawami podaży i popytu, które wyznaczają mody czytelnicze i mnożą produkty totalne związane z Disney Chanell. Według realiów
polskich wydawnictw: beletrystyka, która nie sprzeda się w ciągu pół roku
idzie na przemiał. Prelegentka stwierdziła, iż wydawnictwa robią obecnie
wszystko, aby książkę sprzedać i tym samym nie stracić zainwestowanych
w nią pieniędzy.
Po przerwie w zastępstwie Jadwigi Bakalarskiej – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach wystąpiła Agata Ćwiertnia z referatem: Cztery kąty, bibliotekarz piąty, czyli o wolności wyboru w bibliotece.
Referentka przybliżyła dylematy, które towarzyszą bibliotekarzom, np.
czy wypożyczyć książkę nietrzeźwemu czytelnikowi? Czy bibliotekarz
jest oszustem, gdy jednemu czytelnikowi poleca książkę, którą wcześniej
krytykował dyskutując z innym czytelnikiem? Czy bibliotekarz powinien
ujawnić swoją prywatną opinię o książkach?
Dorota Malczewska-Stus, kierownik Działu Udostępniania Zbiorów dla Dzieci Książnicy Beskidzkiej w referacie zatytułowanym: Podać
czy zabrać książkę? Dylematy bibliotekarza „zza lady” – przedstawiła
wyniki ankiety przeprowadzonej wśród rodziców młodych czytelników
Książnicy Beskidzkiej. Ankieta potwierdziła, iż zbiory gromadzone są we
właściwy sposób i nie ma czytelników, którzy poczuliby się obrażeni literaturą proponowaną ich dzieciom.
W dyskusji, która toczyła się po tym ostatnim wystąpieniu głos
zabrała M. Gwadera, która podkreśliła, iż wprowadzanie klasyki literatury i racjonalność, która powinna towarzyszyć wyborowi lektury, nie wyklucza współczesnych, wartościowych książek dla młodego odbiorcy i to
szczególnie tych, które zawierają element humoru.
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Na zakończenie seminarium odbyła się prezentacja Wydawnictwa
Debit. Dyrektor Książnicy B. Kocurek podsumowując obchody Międzynarodowego Dnia Książki Dla Dzieci zaznaczył, że choć postawione pytania „Dla kogo książka?”, „Cenzura czy wolność czytania?” pozostają
otwarte, to seminarium zaowocowało burzliwą dyskusją, która powinna
stać się przyczynkiem do rozważań w każdej bibliotece, do której powrócą uczestnicy spotkania.
Bibliografia:
[1] Green J.: Gwiazd naszych wina. Wrocław 2013. ISBN 978-8362478-89-7.
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Kultura, historia, książka : zbiór studiów / red. Anna Dymmel,
Bożena Rejakowa. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – 633 s. – ISBN 978-83-7784197-6
Tradycją już w środowisku bibliologów stały się prace dedykowane i ofiarowywane zasłużonym pracownikom nauki. Taka też jest księga,
zebrana i wydana z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora
Antoniego Krawczyka. Ukazała się w 2012 r. w Wydawnictwie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej staraniem „przyjaciół, kolegów, uczniów”.
W jej zasadniczej części znalazło się czterdzieści osiem artykułów,
podzielonych na rozdziały: I. Kultura – motywy, badacze; II. Kultura książki – biblioteki, zbiory specjalne; III. Biblioteki, książki, czytelnicy, media;
IV. Nauka – dziedziny, kierunki, metody. Tom otwiera tekst prezentujący
sylwetkę naukową Profesora (pióra Anny Dymmel), uczonego związanego od lat sześćdziesiątych XX w. z akademickim kręgiem lubelskich
historyków i teoretyków kultury, a od 1978 r. ze środowiskiem dopiero
co powstałego kierunku w ramach Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
i Bibliotekoznawstwa UMCS. Stąd też wśród dociekań naukowych Pana
Profesora pojawiły się zagadnienia związane z historiografią krytyczną
XVII w. Szczegółowych zainteresowań Jubilata dowodzi Bibliografia
publikacji Profesora Antoniego Krawczyka za lata 1972-2012 (autorstwa
Alicji Matczuk i Artura Znajomskiego). Wśród stu osiemdziesięciu dwóch
opisów bibliograficznych znalazły się książki i prace redakcyjne, artykuły
w czasopismach i pracach zbiorowych, recenzje, sprawozdania, polemiki,
wywiady i streszczenia z zakresu historii kultury, nauki, filozofii i polityki, historiografii, dziejów książki oraz jej kulturotwórczej roli, przeszłości
drukarstwa i cenzury.
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Bogata tematyka rozpraw Profesora Krawczyka poskutkowała tym,
że w tomie znalazły się zarówno prace poświęcone nauce o książce, jak
i literaturoznawstwu, teologii, filozofii, historii i naukoznawstwu1.
Przedmiotem krótkiego omówienia jest jedynie zasygnalizowanie
zawartości poszczególnych artykułów i przede wszystkim odesłanie do
tej obszernej i wartościowej pozycji. O Zainteresowaniach Benedykta
Chmielowskiego kulturą wysoką pisała Ewa Anna Żukowska, próbując
„zrehabilitować” twórcę Nowych Aten, pierwszej polskiej encyklopedii.
Autorka przypomniała leksykograficzne zamierzenia Chmielowskiego oraz
jego inspiracje: piśmiennictwo literackie, naukowe, polityczne i religijne (wraz z licznymi przykładami). Podobną problematykę podjęli Halina
Wiśniewska w szkicu pt. Ignacego Krasickiego umiłowanie książki polskiej (na tle czytelniczych i wydawniczych tendencji wieku XVII), oraz
Jerzy Starnawski w tekście: Książka – przyjaciel w pracy nauczycielskiej
Adama Mickiewicza w Kownie (1819-1823), przypominając jego naukowe „natchnienia” lekturowe w pracy dydaktycznej2. Irena Książek
omówiła natomiast profesjonalną drogę związanego z Lubelszczyzną
Łukasza Gołębiowskiego w artykule: Łukasz Gołębiowski – bibliotekarz
i badacz kultury, pracownika książnic należących do Tadeusza Czackiego
w Porycku oraz Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.
1

Z omówienia wyłączono następujące artykuły: I: Krystyna Kujawińska-Courtney
(Rozważania nad strukturą poematu narracyjnego Lukrecja Williama Szekspira),
Stanisław Achremczyk (Alumnat Papieski w Braniewie i jego uczniowie w XVII
wieku), ks. Roland Prejs (Ksiądz German Grabowski (1835-1911). Zapomniany pisarz religijny z przełomu XIX i XX wieku), ks. Andrzej Derdziuk (Ojciec
Florian Duchniewski – świadek świętości), Mieczysława Demska-Trębacz (Echa
rodzinnych wspomnień, czyli kartki z dziejów muzyki w regionie bychawskim),
Barbara Jedynak („Rozkwitały pąki białych róż” – z historii motywów kwiatowych w kulturze i obyczaju polskim), Antoni Mieczkowski (Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta (1981-2011)); III: Krystyna Wróbel-Lipowa (Problem wyższego wykształcenia kobiet na ziemiach polskich pod koniec XIX i na początku
XX wieku); IV: Jadwiga Mizińska (Człowiek metafizyczny versus człowiek chemiczny), Andrzej L. Zachariasz (Nauka i sztuka jako przedmiot refleksji filozoficznej), Grażyna Żurkowska (Bronię płynności), Józef Duda (Widmo rewolucji
(refleksje o intelektualnej fascynacji)), Grażyna Rosińska (Matematyka, astronomia i optyka w XV wieku. Nowe metody, nowe relacje nauka-filozofia), Zdzisław
Szymański (Stanisław Cikowski jako przedstawiciel wczesnej fazy merkantylizmu w Polsce), Stanisław Jedynak (Petro Łodyj – oświeceniowy ukraiński filozof
i nauczyciel), Helena M. Choraczyńska (Początki pracy naukowej i nauczycielskiej Feliksa Bentkowskiego), Stefan Symotiuk (Filozofia działania i procesu Narcyza Łubnickiego), Leonid Zaškìl’nâk (Pro novì tendencìï v sučasnìj
ìstorìografìï), Małgorzata Gorczyńska (Upowszechnianie i popularyzacja nauki
w aspekcie teoretycznym i historycznym).
2
Marginalnie o bibliofilskich zainteresowaniach Leonarda Chodźki, emigracyjnego archiwariusza i bibliotekarza, pisał Wiesław Śladkowski w artykule pt.
Leonard Chodźko – cichy bohater emigracyjnych trudów.
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W drugiej części prezentowanego tu tomu znalazły się opracowania
szeregu interesujących, choć czasem zapomnianych sylwetek pracowników książki bądź bibliofilów. I tak tekst Edwarda Różyckiego – Stanisław
Parwus młodszy, introligator. Kartka z dziejów introligatorstwa lwowskiego w XVI w. – dotyczy introligatorstwa we Lwowie. Autor przedstawił
pochodzenie, biografię oraz losy zawodowe introligatora. Henryk Gmiterek w artykule – Sędzia ziemski lubelski Jerzy Szornel i jego księgozbiór – skupił się nie tylko na zaprezentowaniu środowiska, w którym
żył i pracował Szornel, ale przede wszystkim na zawartości tematycznej
księgozbioru domowego na podstawie zachowanego zapisu testamentowego. Janusz Tondel w tekście: Stare druki z księgozbioru toruńskiego
bibliofila i malarza Eugeniusza Przybyła (1884-1965), scharakteryzował
sto szesnaście egzemplarzy będących częścią zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, ustalił ich zawartość treściową oraz opisał ciekawsze
obiekty kolekcji. Z kolei gromadzone od XVIII w. dokumenty należące
do śląskiego rodu Schaffgotschów przedstawiła Barbara Zezula w szkicu – Z dolnośląskich Cieplic do Lublina. Historia rozproszonej biblioteki
rodowej Schaffgotschów. Autorkę interesowały zachowane inwentarze,
tematyka zasobu, jego losy oraz późniejsze rozdzielenie pomiędzy m.in.
Bibliotekę Narodową, biblioteki akademickie, specjalne oraz publiczne.
Nie mniej zajmujące są dzieje kolekcji Edouarda Ganche’a opisane przez
Hannę Łaskarzewską w tekście pt. Zakup zbiorów chopinowskich Edouarda Ganche’a – jeden z paradoksów polityki bibliotecznej w Generalnym
Gubernatorstwie. Znajdują się one obecnie w Bibliotece Jagiellońskiej
i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka nie tylko przybliżyła
czytelnikom zakres kolekcji, ale wskazała okoliczności jej nabycia przez
generalnego gubernatora Hansa Franka w 1942 r.
Bibliotekarskie wątki tego rozdziału podjęli kolejni autorzy. Tat’âna
Dolgodrova skupiła się na omówieniu niezwykle rzadkich w Rosji zabytków, jakimi są Ispanskie knižnye redkosti XV-XVI vv. hranâŝiesâ v RGB
w Moskwie. Cennymi cymeliami w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zajęła się Angelika Modlińska-Piekarz prezentując artykuł: Glosa do historii poematu o Syrenie Bałtyckiej Karola Ogiera. Autorkę zainteresowała zawartość jednej z rękopiśmiennych sylw – jej treść, a zwłaszcza część dotycząca podróży do Polski
francuskiego poselstwa, ujawniająca nazwisko Konstancji Czirenberg,
której utwór dedykowano, a następnie losy wydawnicze dzieła. Tat’âna
I. Roŝina poświęciła swój artykuł zjawisku, jakim jest Belorusskij i pol’skij
superèkslibris: sud’by knižnyh sobranij (po fondam Nacional’noj biblioteki Belarusi) (wskazano chronologię i wygląd superekslibrisów), a Nikolaj V. Nikolaev swój przyczynek zbiorom Załuskich – „Sum chare supellex”: knìga z aŭtografam Ìosìfa Andžèâ Zaluskaga ŭ sabrannì Addzela
rèdkìh knìg Rasìjskaj Nacyânal’naj bìblìâtèkì ŭ Sankt-Pecârburgu. Także
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kolejny artykuł związany jest z księgozbiorami petersburskimi. Piotr
Dymmel zbadał losy lubelskiego zbioru dominikanów w XIX w. po zlikwidowaniu klasztoru (Między Warszawą a Petersburgiem. Z dziejów
biblioteki dominikanów lubelskich). Jadwiga Jaźwierska przygotowała
natomiast analizę treści Kopii Mapy Borgii ze zbiorów kartograficznych
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, która w latach osiemdziesiątych XX w.
trafiła do Lublina z Biblioteki Apostolica Vaticana, gdzie przechowywany
jest piętnastowieczny oryginał. Z kolei Małgorzata Trojnacka korzystała
z tych samych zbiorów, by opisać Bibliografie uniwersalne w zbiorach
Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, gromadzone w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Charakterystyce formalnej i treściowej poddano spisy autorstwa:
Konrada Gesnera z XVI w., Georga Draudiusa z wieku XVII, Theophilusa
Georgiego z kolejnego stulecia, a z XIX – Jacquesa Charlesa Bruneta,
Friedricha Adolfa Eberta oraz Johanna Georga Theodora Graessego.
W trzeciej części tomu znalazły się teksty prezentujące poszczególne etapy życia książki, przedstawiano ponadto szersze perspektywy
rozwoju tego medium oraz dokonywano pewnych uogólnień i syntez.
Anna Siciak w swym studium, opartym na materiale archiwalnym, przybliżyła w tekście Początki działalności greckokatolickiej Drukarni Biskupiej wPrzemyślu (1829-1832). Podobne metody badawcze wykorzystała
Irina S. Zvereva, która omówiła Postupleniâ v Imperatorskyû Publičnuû
biblioteku sekvestrovannyh častnyh sobranij v 1830-h-1840-h godah:
obzor arhivnyh dokumentov. Autorka przebadała zbiory rękopisów i druków pochodzących z kolekcji powstańców 1830 r. przechowywanych
w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Sankt-Petersburgu. Ciekawy zbiór
domowy przedstawiła natomiast Anna Dymmel – W kręgu lektur ziemiańskiego domu. Księgozbiór Konstancji Zdzitowieckiej w świetle inwentarza
notarialnego z 1860 roku, starając się ustalić przede wszystkim jego charakter formalny oraz treść.
Równie interesujące materiały badawcze zostały omówione w trzech
kolejnych artykułach. Jadwiga Konieczna zaprezentowała tekst – Sytuacje
lektury i czytelnictwo dziecięce na przełomie XIX i XX wieku w świetle
wspomnień i opracowań biograficznych (autobiografii czy pamiętników).
Uwagę Badaczki zwróciły zachowania czytelnicze młodych odbiorców
tekstów (np. inicjacja, odbiór książek obrazkowych, pamięciowe opanowywanie tekstów literackich, ulubieni autorzy, funkcje książek). Źródłami
administracji wojskowej (jak np. raporty, sprawozdania, instrukcje, ale też
czasopisma i pamiętniki) posłużył się Stefan Józef Pastuszka, który pisał
o Roli książki w życiu Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Autor scharakteryzował działalność bibliotek, wydawnictwa PSZ,
sposoby promocji książek i czytelnictwa (dzięki tekstom zamieszczanym
na łamach ówczesnych periodyków, powieściom mówionym czy wieczorom autorskim), oraz recepcję i funkcje utworów. Arkadiusz Adamczuk
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w artykule: Książka dla pielgrzyma, książka pielgrzyma – przeanalizował
zapiski tworzone podczas drogi do grobu Św. Jakuba w Santiago de Compostela, a spisane m.in. w Liber Calixtinus. Są one odzwierciedleniem
pątniczych przeżyć – także tych współczesnych.
Odmienny charakter odnajdujemy w rozważaniach Beaty Anny
Cessak-Obydzińskiej pt. Nowe trendy w amerykańskim bibliotekarstwie
publicznym. Na tle kryzysu ekonomicznego państwa, czego przejawem
jest zamykanie księgarń i wypożyczalni, Autorka przedstawiła: biblioteki „jako miejsce spotkań”, zaangażowaną pracę bibliotekarzy, typologię
odbiorców usług bibliotecznych oraz tytułowe nowe trendy, jak m.in. prywatyzację placówek, samoobsługowy i cyfrowy ich charakter czy czytelnicze kluby dyskusyjne itd.
Trzy kolejne artykuły są związane z procesami komunikacji prasowej. Tekst Bożeny Rejakowej dotyczył prasowych komunikatów: Czasoprzestrzeń w prasowych komunikatach o nowych książkach. Do badania
wybrano teksty reklamujące lektury – w perspektywie czasu i przestrzeni – z czasopism popularnych, prasy i katalogów wydawniczych. Jerzy
Plis scharakteryzował natomiast reklamy w szkicu: Odpowiedzialność za
treść ogłoszeń i reklam w prasie. Problemy prawne, a Adam Nowak: Lejka
w Polsce. Adaptacja i upowszechnianie się kultury lejkowskiej w Polsce
do 1939 roku realizowane na łamach polskich periodyków fotograficznych
tego okresu. Przedmiotem opracowania stały się wypowiedzi dziennikarskie na temat popularności i zastosowania aparatów małoobrazkowych
Leica.
W ostatnim, naukoznawczym, rozdziale zaprezentowano dwa interesujące dla informatologów teksty. Jadwiga Woźniak-Kasperek opracowała
stan badań nad terminologią naukową w polskich pracach badawczych –
Między znaczeniem a rzeczywistością – kilka uwag na temat terminologii.
Zwróciła uwagę na brak polskich baz terminologicznych, a jednocześnie
dobrze ukształtowany system terminologiczny polskiej bibliologii i informatologii. Z kolei Zbigniew Osiński w szkicu: Bibliometria metodą analizy
i oceny dorobku naukowego historyków najnowszych dziejów Polski opisał narzędzia bibliometryczne, indeksy cytowań bibliograficznych, bazy
czasopism. Badania te polegały na zanalizowaniu dorobku naukowego
stu pięćdziesięciu siedmiu historyków (wytypowanych na podstawie bazy
Ludzie Nauki), co dowiodło niewielkiego udziału polskich prac historycznych w międzynarodowych bazach, takich jak Web of Science i Scopus.
W omówieniu zaprezentowano zawartość bardzo interesującego
i różnorodnego tematycznie zbioru dobrze udokumentowanych prac,
który może się stać inspiracją do dalszych badań, zwłaszcza o charakterze naukoznawczym. Na uwagę zasługują tak zastosowane przez autorów
metody poznawcze, jak i wykorzystane materiały źródłowe, dowodzące
rozwoju dyscypliny naukowej, jaką jest bibliologia i informatologia.
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Publikację „Przegląd Biblioteczny”. Monografia autorstwa Zbigniewa Gruszki wydano przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego
i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w 2012 r. Jej recenzentami byli
Profesorowie Barbara Sosińska-Kalata i Krzysztof Walczak.
Monografia powstała w wyniku analizy zawartości treściowej artykułów publikowanych na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”, liczbowej
oceny najbardziej popularnych zagadnień oraz badaniach układu i szaty graficznej czy cech fizycznych periodyku. Metodyka przyjęta w publikacji umożliwiła w opinii Autora: „Opisanie Przeglądu w kontekście
kształtowania się nauki o książce, tworzenia systemu bibliotek i rejestracji ważniejszych zdarzeń ze świata w bibliotekarstwie przed- i powojennym” [1, s. 10]. Jego zdaniem dzięki takim zabiegom „praca ta ukazuje
rolę, jaką periodyk odegrał w usamodzielnieniu się i rozwoju dyscypliny
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej” [1, s. 11].
Całość dysertacji została podzielona na pięć rozdziałów (1. „Przegląd Biblioteczny” 1908-1909; 2. Krakowski „Przegląd Biblioteczny” do
wybuchu II wojny światowej; 3. „Przegląd Biblioteczny” w okresie Polski
Ludowej; 4. „Przegląd Biblioteczny” po okresie transformacji ustrojowej.
Najnowsze dzieje pisma; 5. Ocena zawartości oraz społecznego odbioru
periodyku). Takie rozmieszczenie materiału umożliwia przejrzyste uporządkowanie dziejów czasopisma.
W początkowym rozdziale poruszono zagadnienia związane z powstaniem pierwszego naukowego organu bibliotekarzy polskich w la-
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tach 1908-1909. Zawiera dziewięć podrozdziałów, w których omówiono
cechy fizyczne pisma, szatę graficzną oraz przeanalizowano zawartość
poszczególnych zeszytów z uwzględnieniem tematyki bibliologicznej;
bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa; drukarstwa i księgarstwa; teorii
i praktyki bibliografii; artykułów historycznoliterackich. Zamieszczono
także charakterystykę publikowanych na łamach periodyku nekrologów
i wspomnień pośmiertnych. Opracowano również tematykę listów do redakcji wraz z recenzjami i sprawozdaniami. Zwrócono uwagę na zakres
treściowy czasopisma w pierwszym okresie jego funkcjonowania, który
wykraczał poza ramy bibliotekarstwa, jak wspomina autor: „pojawiały
się teksty dotyczące muzeów, poświęcone książce rzadkiej, graniczące
z historią literatury i sztuką książki” [1, s. 35]. W ramach rozważań nad
warszawskim okresem wydawania „Przeglądu Bibliotecznego” przybliżono przyczyny zawieszenia pisma, do których zaliczono: skomplikowaną sytuację polityczną, zmienne warunki funkcjonowania Towarzystwa
Biblioteki Publicznej w Warszawie, jako organu odpowiedzialnego za
proces wydawniczy, i związane z tym trudności finansowe.
Drugi rozdział omawianej pozycji nosi tytuł Krakowski „Przegląd
Biblioteczny” do wybuchu II wojny światowej. W tej części Z. Gruszka
omówił próby powołania pisma o podobnym do warszawskiego charakterze. Przełomowe decyzje dotyczące tej kwestii, jak zaznacza autor, zostały podjęte na II Zjeździe Bibliofilów Polskich w Warszawie w 1926 r.:
„podczas którego zasygnalizowano zagadnienia organizacji stanu bibliotekarskiego, plany opracowania przepisów katalogowania i inne. Płaszczyzną do dyskusji nad tą problematyką miało być czasopismo fachowe”
[1, s. 37]. W kolejnej części publikacji przedstawiono losy redaktorów
periodyku w czasie zawieruchy wojennej. Następne podrozdziały zostały
poświęcone opisowi fizycznemu pisma oraz problematyce bibliotekarskiej poruszanej na jego łamach.
Niezwykle ciekawie prezentują się teksty zawarte w rozdziale 3 i 4.
W pierwszym z nich poruszono zagadnienia organizacji i funkcjonowania pisma, dołączono również zestawienie omawianych w „Przeglądzie
Bibliotecznym” czasopism polskich i zagranicznych. Godnymi polecenia
są rozważania, w których autor skupił się na zmianach objętości periodyku na przełomie lat 1946-1968 oraz 1969-1989. W tym punkcie znalazł się również tekst dotyczący działalności sprawozdawczej, artykuły
i fragmenty aktów prawnych oraz wzmianki o inicjatywach zawodowych
podejmowanych przez bibliotekarzy.
W przedostatniej części opracowania Z. Gruszka poruszył istotne
kwestie funkcjonowania periodyku po okresie transformacji ustrojowej,
uwzględniając również najnowsze dzieje czasopisma. Jeden z tekstów
poświęcony został organizacji pracy redakcji „Przeglądu” pod kierownictwem kolejno Barbary Sordylowej, Marii Lenartowicz oraz B. Sosińskiej-Kalaty.
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Odrębnego omówienia wymaga rozdział 5, poświęcony analizie
społecznego odbioru „Przeglądu Bibliotecznego”. Jak podaje Autor –
„Spodziewanym efektem badania jest próba określenia kondycji czasopisma, wykazania jego silnych i słabych stron, aspektów atrakcyjnych dla
bibliotekarzy i bibliologów oraz zagadnień wymagających uzupełnienia
i poprawy” [1, s. 207]. W sposób szczegółowy opisano założenia metodologiczne, scharakteryzowano próbę reprezentatywną i narzędzia badawcze;
a przede wszystkim przytoczono niezwykle intersujące wnioski, opatrując
je odpowiednimi wykresami i tabelami. Ukazano m.in. miejsca lektury
pisma, dane dotyczące określenia stopnia zainteresowania respondentów
tematyką publikowaną w „Przeglądzie” czy fakty obejmujące ocenę poszczególnych jego działów. W formie graficznej zaprezentowano ponadto
opinie czytelników na temat poszczególnych elementów typograficznych
periodyku. Ciekawym zabiegiem okazało się być wprowadzenie cytatów
zawierających punkt widzenia przedstawicieli środowisk akademickich
i bibliotekarskich na temat periodyku. Jak podaje Gruszka „Przytoczone
spostrzeżenia pokazują, jak rozmaicie «Przegląd Biblioteczny» jest odbierany w środowisku fachowym pracowników nauki i bibliotekarzy. […]
Każda z grup ma także własne propozycje poszerzenia zakresu tematycznego pisma” [1, s. 233].
Autor uzupełnił pracę bogatą bibliografią załącznikową, która obejmuje m.in. źródła publikowane, zasoby archiwalne i źródła niepiśmiennicze. Uwzględniono także spis autorów artykułów wraz z latami ich aktywności w „Przeglądzie Bibliotecznym” w latach 1927-2010 (w porządku
alfabetycznym). Ważnym uzupełnieniem danych jest materiał ilustracyjny, w skład którego weszły m.in. formularze rejestracyjne „Przeglądu
Bibliotecznego” oraz przykłady korespondencji.
Publikacja Z. Gruszki jest wydawnictwem o dużej wartości merytorycznej. Stanowi pionierską próbę całościowego opracowania pierwszego polskiego naukowego czasopisma bibliotekarskiego. Ujęcie to jest
niezwykle ważne ze względu na brak tego typu publikacji omawiających
czasopisma fachowe na polskim rynku wydawniczym. Zdaniem autora
luka wynika z wielowątkowości materiału badawczego oraz trudności
w jego analizie. Publikacja pozwala czytelnikowi zapoznać się z gruntownie ukazanymi dziejami pisma, zmianami treściowymi i fizycznymi. Wieloaspektowość, z którą przebadano periodyk, będzie przydatna
badaczom wielu dziedzin.
Bibliografia:
[1] Gruszka Z.: „Przegląd Biblioteczny”. Monografia. Łódź, Warszawa
2012. ISBN 978-83-7525-758-8 [UŁ]. ISBN 978-83-61464-94-5
[SBP].
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Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej /
Zdzisław Gębołyś. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. – 534, [2] s. : il. ; 25 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ;
nr 2923). – ISBN 978-83-226-2035-9
Zainteresowania naukowe Autora prezentowanej tu publikacji dotyczą m.in. problematyki bibliotek mniejszości polskiej na Litwie oraz
bibliotek mniejszości niemieckiej w Polsce. Charakteryzowana książka
stanowi zatem ważny element badań, w których Z. Gębołyś ukazuje fenomen kulturowy i polityczny, jakim była działalność bibliotek mniejszości
niemieckiej w okresie międzywojennym, ich znaczenie w kultywowaniu
i podtrzymywaniu tożsamości narodowej.
Praca składa się z trzynastu rozdziałów, rozpoczyna ją obszerne
omówienie zatytułowane – Zagadnienia wstępne – na które składa się
prezentacja przedmiotu i stanu badań, bazy źródłowej rozprawy, którą
tworzą materiały archiwalne z archiwów polskich i niemieckich, prasa
i czasopisma oraz bogate zbiory norm. Przedstawiając cele i założenia
rozprawy, strukturę pracy oraz przyjęte metody badawcze Autor podjął
próbę odtworzenia działalności bibliotek niemieckich w II Rzeczypospolitej, co wymagało wniknięcia nie tylko w ich dokumentację, lecz także
w otoczenie, w którym funkcjonowały.
Merytoryczną część pracy otwiera analiza znaczenia bibliotek
w życiu społeczności niemieckiej w XIX i XX w. ujęta w układzie geograficznym. Granice terytorialne wyznaczały skupiska ludności niemieckiej na Górnym Śląsku, Pomorzu i Wielkopolsce, a także mniej licznie
w Galicji, Królestwie Kongresowym i Wołyniu. Szczególnego znaczenia
w zakresie polityki bibliotecznej i w rozpowszechnianiu książki nabiera zorganizowana działalność państwowa, stowarzyszeniowa i kościelna,
która obejmowała wszystkie obszary niemieckojęzyczne.
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Badanie spisów powszechnych ze wszystkich państw zaborczych
z przełomu XIX i XX w. pozwala na wyciągnięcie wniosków zawartych
w rozdziale kolejnym, dotyczącym liczebności i rozmieszczenia mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Dane statystyczne i demograficzne omawianego okresu wskazują, że mniejszość ta plasowała się na
piątym miejscu po Ukraińcach, Żydach, Rusinach i Białorusinach zamieszkujących obszar ziem polskich wchodzących w skład II Rzeczypospolitej. Była to również – zaznacza Gębołyś – społeczność podzielona
i silnie zróżnicowana pod względem społecznym, wyznaniowym, etnicznym i historycznym.
Przedstawiając ogólną charakterystykę bibliotek mniejszości
niemieckiej ukazano jednocześnie kształt i formy organizacyjne bibliotekarstwa niemieckiego. Wyróżniono trzy główne jego rodzaje: bibliotekarstwo oświatowe, bibliotekarstwo szkolne i bibliotekarstwo naukowe.
Typologia ta została przyjęta ze względu na użytkowników bibliotek,
profil księgozbiorów oraz fakt, że tego typu działających na rzecz ludności niemieckiej w II Rzeczypospolitej bibliotek było najwięcej.
W rozdziale zatytułowanym – Polityka kulturalna i biblioteczna
mniejszości niemieckiej – podjęto próbę zrekonstruowania niemieckiej
polityki kulturalnej, a dalej bibliotecznej, wobec mniejszości niemieckiej,
w której główną rolę odgrywały niemieckie agendy rządowe oraz niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na działalność organizacyjną,
oświatową, kulturalną, religijną, gospodarczą i polityczną społeczność
niemiecka w ówczesnej Polsce otrzymywała pomoc finansową z Niemiec.
Właśnie dzięki takim dotacjom zakładano nowe biblioteki, wspierano już
istniejące, w których księgozbiory rozrastały się i przybywało coraz lepiej
wykształconej kadry bibliotecznej.
Podstawy prawne i finansowe funkcjonowania bibliotek, relacje
Kościoła i państwa oraz akty normatywne dotyczące szkolnictwa niemieckiego omówiono w kolejnej części pracy. Szczegółowo przeanalizowano
strukturę wydatków bibliotecznych z uwzględnieniem podziału środków
finansowych na zakup dokumentów i wyposażenie bibliotek, utrzymanie
tych placówek oraz wydatki osobowe i płace pracowników.
W rozdziale Organizacja, budowa i struktura księgozbiorów przybliżono odbiorcom różne rozwiązania organizacyjne stosowane w bibliotekach mniejszości niemieckiej (oświatowych, naukowych i szkolnych).
Zaprezentowano w nim wielkość księgozbiorów (z wykorzystaniem
dokumentacji bibliotecznej), a także zajęto się strukturą treściową zasobów,
personelem, realizowanymi zadaniami, wyposażeniem i technologią pracy.
Osobny rozdział poświęcono udostępnianiu zbiorów, poziomowi czytelnictwa oraz sposobom kształtowania się zainteresowań czytelniczych.
W części pracy dotyczącej aktywności zawodowej bibliotekarzy
mniejszości niemieckiej oraz aktywności bibliotecznej niebibliotecznych
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instytucji, nakreślono biogramy wybranych pierwszoplanowych postaci
niemieckiego bibliotekarstwa, którymi byli bibliotekarze kierujący związkami bibliotek niemieckich. Wyróżniono również następujące instytucje
biorące udział w życiu kulturalno-oświatowym w II Rzeczypospolitej:
Kościoły, szkoły, spółdzielnie oraz instytucje finansowe.
Dalsze badania przedstawiono w rozdziale Aktywność kulturalno-oświatowa i biblioteczna organizacji pozabibliotecznych. Na pierwszy
plan wysuwają się organizacje polityczne o zasięgu ogólnopolskim, jak
i stowarzyszenia regionalne. Istotną rolę w upowszechnianiu języka
niemieckiego i niemieckiej kultury odegrały ruchy: śpiewaczy i muzyczny oraz teatralny, sportowy, gimnastyczny i zawodowy. Niemcy tworzyli
przy organizacjach, stowarzyszeniach i związkach samodzielne biblioteki, mimo istnienia dobrze funkcjonujących bibliotek światowych, szkolnych i naukowych.
W kolejnej części poruszono problem polityki narodowościowej
państwa polskiego wobec tej mniejszości, która podlegała „falowaniu”,
tj. przechodzeniu od stanu łagodności w stan represyjny. Nie odnotowano
zjawiska integracji między bibliotekarzami polskimi i niemieckimi, obie
społeczności żyły obok siebie, ale nie ze sobą.
W rozdziale ostatnim – Biblioteki pozostałych mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej – zamieszczono w celach porównawczych
syntetyczne omówienie stanu bibliotek innych mniejszości narodowych:
ukraińskiej, żydowskiej, białoruskiej, litewskiej, czeskiej, rosyjskiej oraz
bibliotek w wolnym mieście Gdańsku. Spośród wszystkich mniejszości
przebywających na ziemiach II Rzeczypospolitej, mniejszość niemiecka miała najzasobniej wyposażone biblioteki i najlepiej opracowaną ich
strukturę organizacyjną i funkcjonalną.
Praca Z. Gębołysia jest obszernym kompendium przygotowanym
na archiwalnym materiale i dokumentach źródłowych, mogącym służyć do dalszych badań źródłoznawczych, statystycznych, historycznych
i bibliologicznych. Adresatami książki są bibliotekoznawcy, w szczególności historycy bibliotek, szeroko rozumiane środowisko historyków, zwłaszcza tych zajmujących się historią współczesną, w tym stosunkami polskoniemieckimi. Potencjalnymi odbiorcami mogą też być czytelnicy
spoza kręgu profesjonalnego, ale interesujący się historią oraz próbujący zrozumieć zawiłości egzystencji mniejszości narodowych w okresie
międzywojennym.
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Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil w Berlinie / Maria
Kalczyńska, Jan Wolski. – Opole : Państwowy Instytut
Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 2011. – 206, [1] s. : il. ; 20
cm. – ISBN 978-83-7126-281-4. – ISBN 978-83-7511-134-7
Nakładem Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu pod koniec 2011 r. ukazała się publikacja, która uzupełniła brakującą wiedzę na temat polskiej książki funkcjonującej na terenie
Niemiec o zagadnienia związane z książką artystyczną i bibliofilską. Jej
autorzy – Maria Kalczyńska oraz Jan Wolski – przedstawili w niej postać
znanego polskiego typografa i bibliofila, którego działalność związana
jest z Berlinem: Piotra Mordela.
Piotr Mordel, z zawodu inżynier-elektryk, w latach osiemdziesiątych XX w. działał w podziemnym ruchu wydawniczym w Lublinie.
Już w tamtym okresie dbał o to, aby obok wartościowej treści wydawane
przez niego druki posiadały ciekawą szatę graficzną i estetyczny wygląd.
W 1988 r., z ostatnią falą emigracji solidarnościowej, opuścił Polskę.
Wraz z rodziną planował zamieszkać w USA, jednak ostatecznie osiedlił
się w Berlinie. Choć działalność wydawniczą podjął dopiero po kilku latach pobytu na emigracji, stał się jednym z ważniejszych twórców współczesnej polskiej książki w Niemczech, a założone w 1994 r. Wydawnictwo Mordellus Press zajęło znaczące miejsce w historii polskiej książki
artystycznej tworzonej poza granicami kraju.
Opracowując książkę pt. Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil
w Berlinie, M. Kalczyńska i J. Wolski mieli przede wszystkim na celu
udokumentowanie chlubnej działalności znakomitego wydawcy i bibliofila. Założenie to miało znaczący wpływ na charakter publikacji, a także
na sposób pracy i dobór materiału badawczego. Aby opisać i przedstawić
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każdy aspekt działalności Mordela, autorzy zadali sobie trud dotarcia do
archiwum prywatnego polskiego typografa, z którego na potrzeby publikacji pozyskali zamieszczone w książce cenne fotografie oraz korespondencję prywatną bibliofila prowadzoną z Henrykiem Wójcikiem. Wartościowym materiałem źródłowym są także rozmowy J. Wolskiego z berlińskim
typografem przeprowadzone w czerwcu 2002 i sierpniu 2005 r. Ich treść
podana została w Aneksie, co dodatkowo podnosi wartość publikacji.
O dokumentacyjnym charakterze książki świadczy również zamieszczona po zrębie głównym bibliografia podmiotowa Druki bibliofilskie Mordellus Press (1993-2010). Została ona opracowana z autopsji,
a przy jej przygotowaniu korzystano z prywatnych zbiorów M. Kalczyńskiej, H. Wójcika oraz J. Wolskiego. Informacje pozyskane z kolofonów
uzupełniono danymi przekazanymi przez P. Mordela. Spis ten jest szczególnie wartościowy dla czytelnika. Często bowiem autorzy zmuszeni
byli prostować informacje zawarte w kolofonach i dociekać kolejności
poszczególnych publikacji.
Choć publikacja Piotr Mordel – polski typograf... poświęcona jest
przede wszystkim dorobkowi wydawniczemu Piotra Mordela, Autorzy
chcąc zwrócić uwagę „czytelników na rolę pięknej książki w kulturze
współczesnej, kulturze coraz powszechniej zdominowanej przez elektroniczne formy przekazu” [1, s. 6] rozpoczęli swoje rozważania od ogólnych zagadnień na temat produkcji książki artystycznej oraz działalności
kulturalnej Polaków w Niemczech. W sposób syntetyczny przedstawili
życiorysy twórców, którzy niekomercyjnie zajmowali się przygotowaniem książki artystycznej w oficynach typu private press w Europie i Polsce. Szczególne miejsce poświęcili Polakom, którzy prowadzili tego typu
działalność na emigracji – m.in. tak znaczącym typografom jak Anatol
Girs, Samuel Tyszkiewicz, Władysław Dąbrowski czy Stanisław Gliwa.
W kolejnym rozdziale pokazali twórców sztuki książki i obrazu,
którzy związani byli z Berlinem. Rozważania na ten temat otwierają informacje o przedstawicielach emigracji artystycznej, którzy jako kraj
osiedlenia wybierali terytorium Niemiec. Uzupełniono je opisem historii
polskiej działalności wydawniczej na tym terenie. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na znaczenie Berlina dla rozwoju tego typu działalności.
W mieście tym, uznawanym za przyjazny azyl dla polskich emigrantów,
ukazywało się wiele pozycji książkowych oraz periodyków, których omówienie można znaleźć w książce M. Kalczyńskiej i J. Wolskiego.
Zasadniczą część publikacji otwiera chronologicznie przedstawiony życiorys Piotra Mordela, uzupełniony fragmentami jego wypowiedzi, wartościowymi materiałami źródłowymi z czasów działalności solidarnościowej, a także licznymi zdjęciami, pochodzącymi z archiwum
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prywatnego bibliofila. Tak dokładnie przygotowaną biografię uzupełnia
szczegółowy opis serii wydawniczej „Biblioteka «Kolana»” oraz serii
poetyckich Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, których wydawcą był polski typograf.
Wydawnictwa wychodzące z oficyny Mordela cechują się wyrafinowaną szatą graficzną, przez co reprezentują nurt książki artystycznej.
W związku z tym M. Kalczyńska i J. Wolski nie mogli pominąć zagadnień
związanych z ich cechami formalno-wydawniczymi. Przeprowadzili dokładną analizę stylistyki edytorskiej, a także strony formalno-wydawniczej
wszystkich druków oficyny Mordellus Press. Choć publikacje książkowe,
szczególnie seryjne są charakterystyczne dla działalności oficyny Mordellus Press, nie zabrakło w opracowaniu także podrozdziału poświęconego
przepięknie wydawanym akcydensom, np. wizytówkom.
Ważnym elementem działalności Mordela było ogłoszenie periodyku „Kolano”, będącego „trybuną artystyczną twórców emigracyjnych”
[1, s. 111]. W związku z tym Autorzy omówili genezę pisma, przedstawili
osoby związane z jego redakcją, dokonali jego analizy formalnej i treściowej.
Doskonałym uzupełnieniem zrębu głównego jest materiał ilustracyjny w postaci reprodukcji przykładowych stron publikacji wydawnictwa Mordellus Press i okładek druków bibliofilskich opublikowanych
w latach 1994-2010, a także Aneks, w którym obok wspomnianych wcześniej rozmów i korespondencji Piotra Mordela przedrukowano list Brygidy
Helbig-Mischewski oraz Edwarda Zymana.
Książka Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil jest przydatnym
źródłem informacji o działalności Piotra Mordela i współczesnej polskiej
książce artystycznej wydawanej w Niemczech, przeznaczonym przede
wszystkim dla badaczy historii książki, ale także studentów kierunku
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Autorom opracowania, jak
podkreśla recenzent publikacji Profesor Zbigniew Trzaskowski, udało
się w pełni zrealizować swoje założenia i znaleźć „potwierdzenie zasadniczej tezy własnych wywodów o realizacji postulatu funkcjonalizmu,
przystawalności formy przekazu do dynamiki przemian cywilizacyjnych,
a dodatkowo dowód, że tradycyjnie drukowanej książki nie da się odesłać do lamusa; wprost przeciwnie – animacje komputerowe przydają jej
nowego, odpowiadającego wymogom współczesności blasku”1. Obok
ciekawej treści publikacja zachwyca swoją szatą graficzną, reprezentując
najwyższy poziom sztuki edytorskiej. Jej opracowania graficznego podjęli się Autorzy – M. Kalczyńska i J. Wolski – przy współpracy Andrzeja
1

Cytat z recenzji zamieszczonej na skrzydełkach okładki.
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Pasierbińskiego. Tytuł zasługuje na miano książki artystycznej ze względu na przemyślany dobór kroju pisma oraz papieru. Książka ukazała się
w nakładzie 150 egzemplarzy, w tym 44 z nich to ręcznie ponumerowane
egzemplarze bibliofilskie.

Bibliografia:

[1] Kalczyńska M., Wolski J.: Piotr Mordel – polski typograf i bibliofil
w Berlinie. Opole 2011. ISBN 978-83-7126-281-4. ISBN 978-837511-134-7.
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Czytelnia na szynach
W Gdańsku od 3 stycznia 2013 r. okazją do częstszego kontaktu
z książką stała się podróż gdańską komunikacją miejską. Kilkaset tytułów
przekazanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku pojawiło się w gdańskich tramwajach typu PESA. Z udostępnionych
w pojazdach książek korzystać mogą w czasie jazdy wszyscy pasażerowie. W każdym tramwaju znajdują się dwie torby wypełnione książkami o zróżnicowanej tematyce. Tramwaje-biblioteki są również specjalnie
oznakowane.
Źródło: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Czytelnia-na-szynach-Ksiazkidostepne-w-tramwaju-n65166.html

B.M.M.
„Biblioteka cyfrowa dziś a wyzwania jutra”
W dniach 24-25 stycznia 2013 r. została zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską międzynarodowa konferencja dotycząca zagadnień
bibliotek cyfrowych i wyzwań jakie przed nimi stawia współczesność.
Spotkanie było kierowane do środowiska naukowego, bibliotekarskiego,
muzealniczego, archiwistycznego jak również do użytkowników bibliotek cyfrowych. Projekt Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, realizowany od
2010 r., nastawiony jest na szereg zadań związanych z ochroną księgozbioru, do których zalicza się także digitalizacja zagrożonych zniszczeniem, unikatowych w skali kraju zbiorów i zbudowanie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, jako platformy udostępniania zbiorów bibliotecznych
w postaci cyfrowej. Główne tematy, wokół których ogniskowały się obrady, to: dzieła będące częścią dziedzictwa narodowego, tworzenie ich cyfrowych odpowiedników, jak również standaryzacja i ich przetwarzanie.
Konferencji towarzyszyła wystawa zatytułowana „Papier contra Cyfra”.
Źródło: http://zbiory.bj.uj.edu.pl/konferencja/

M.K.
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CINiBA nagrodzona po raz kolejny
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka otrzymała
tytuł „Building of the Year 2012” w kategorii Muzea i Biblioteki, gdzie
rywalizowało prawie 1000 obiektów z całego świata. Plebiscyt ogłosił
serwis ArchDaily – międzynarodowy wortal poświęcony architekturze.
Innymi nagrodami CINiBA są: Nagroda Roku za najlepszy obiekt
architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych pod Honorowym
Patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,
Nagroda Główna Polski Cement w Architekturze, Nagroda GRAND PRIX
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla Najlepszego Obiektu
Architektury XXI wieku.
Źródło: http://www.ciniba.us.edu.pl/

B.M.M.
10 rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece
Program Rozwoju Bibliotek udostępnił krótkie animowane filmy
promujące czytelnictwo pokazujące jak wiele dzieje się w polskich bibliotekach. Seria prezentowanych filmów nosi tytuł 10 rzeczy, które możesz
zrobić w bibliotece. Było to kolejno 10 Prostych, Ważnych, Przełomowych, Twórczych, Zabawnych, Wzruszających, Nieoczywistych rzeczy,
które możesz zrobić w bibliotece. Ostatni film nosił nazwę 10 rzeczy, które
Ty możesz zrobić dla biblioteki. Wszystkie odcinki dostępne są na kanale
Programu Rozwoju Bibliotek w serwisie YouTube.
Źródło: https://www.youtube.com/user/bibliotekiorg?feature=watch

B.M.M.
Kalendarium Konferencji i Wydarzeń Lustra Biblioteki
Na blogu bibliotecznym Lustro Biblioteki pojawił się nowy dział
o nazwie Kalendarium konferencji i wydarzeń Lustra Biblioteki. Można
tu znaleźć informacje na temat ważnych konferencji z zakresu informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa, a także ciekawych wydarzeń w Polsce i za
granicą. Kalendarium jest przydatnym źródłem dla bibliotekarzy, zawierającym przejrzyste dane o konferencjach tj. nazwę, miejsce, datę, organizatora oraz link odsyłający do strony internetowej konferencji.
Źródło: http://www.lustrobiblioteki.pl/p/kalendarium.html

B.M.M.
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w.bibliotece.pl
Zainspirowany miłością do książek i ich czytania portal w.bibliotece.
pl kierowany jest do użytkowników Internetu, do wszystkich, którzy są
zainteresowani wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach
prywatnych.
Podstawą całości portalu w.bibliotece.pl jest ogólnopolski katalog
centralny, gdzie swoje zbiory udostępnia obecnie 235 bibliotek (jednak
liczba ta stale rośnie). Portal stale jest wzbogacany o nowe funkcjonalności. Jego użytkownicy mogą m.in. przeszukiwać zasoby bibliotek, komentować, recenzować i oceniać książki, prowadzić bloga, stworzyć własną
biblioteczkę, zarządzać własnymi zbiorami, udzielać się na forum dyskusyjnym.
Źródło: http://w.bibliotece.pl/

B.M.M.
Uczymy się każdego dnia
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oferuje animatorom kultury, bibliotekarzom, nauczycielom, pedagogom czy psychologom wiele atrakcyjnych warsztatów oraz kursów
kwalifikacyjnych i doskonalących. Dzięki nim można pogłębić swoją
wiedzę i umiejętności, a nawet zdobyć nowe uprawnienia. Spośród oferowanych przez „WOM” kursów na uwagę zasługują te, które przygotowują
nauczyciela do pracy z osobami upośledzonymi umysłowo czy fizycznie
(Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika).
Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” (http://www.womkat.edu.pl/) podano także wiele przydatnych nauczycielom wiadomości. Można odnaleźć informacje o aktualnych konkursach, bezpłatnych warsztatach i konferencjach. Ze strony
można także pobrać materiały pomocne w procesie edukacji, tj. ramowe
plany nauczania, podstawy programowe kształcenia ogólnego, materiały
dla nauczycieli kształcenia zawodowego czy artykuły dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego.
Ta strona, wraz ze stroną Kuratorium Oświaty w Katowicach (http://
www.kuratorium.katowice.pl/) oraz portalami edukacyjnymi nauczyciel.pl
i literka.pl, stanowią bogate źródło inspiracji i wiedzy.
Źródło: http://www.womkat.edu.pl/

S.G.
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Big Book Festival
W dniach 22-23 czerwca 2013 r. miała miejsce pierwsza edycja
Big Book Festiwal, wydarzenia adresowanego do najmłodszych czytelników. Hasłem pierwszej edycji spotkania było zdanie „Papier nie umiera
nigdy!”. Zawołanie to stało się inspiracją dla warsztatów, podczas których dzieci stworzyły papierowe książki – zaprojektowały, zilustrowały,
złożyły i ozdobiły. Najmłodsi czytelnicy mieli możliwość zapoznania
się ze sztuką tworzenia zakładek. Autorzy, aktorzy i animatorzy czekali
na najmłodszych w księgarni i kawiarni Matras, gdzie odbywał się plebiscyt na ulubioną książkę na lato. Galeria Kuratorium dała możliwość
najmłodszym na spotkanie ze znanymi aktorami i ilustratorami. Dzieci
spotkały się z bohaterami książek Przygody misia Kazimierza i Lato misia
Kazimierza Pauliny Wilk, mogły również wziąć udział w warsztatach na
temat papierowych zabawek. Anna Korcz i Małgorzata Potocka przeczytały z kolei książkę Michała Krygiera Bałagan.
Źródło: http://dzieckowwarszawie.pl/artykul/festiwal-big-book-festival-literackie
-cwiczenia-takze-dla-nieduzych-22-23062013

M.K.
Plażowe biblioteki z całego świata
Coraz częściej wypoczynek na plaży łączony jest także z lekturą
dobrej książki. W wielu kurortach utworzono biblioteki plażowe. Mogą
z nich korzystać wczasowicze, dla których kąpiele i opalanie to stanowczo
za mało jak na wymarzony wypoczynek. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz MOSiR w Gdańsku uruchomiły po raz pierwszy biblioteki na tamtejszej plaży. Regały z książkami ustawiono przy wejściach na
plaże w Jelitkowie, Brzeźnie, Stogach, Sobieszewie i Orle.
Biblioteka tego typu funkcjonuje również na plaży Zolotoi Bereg
w Odessie na Ukrainie. Inicjatorem przedsięwzięcia była organizacja pozarządowa. W Bibliotece zgromadzono około 400. książek, w tym także
wielu klasyków rosyjskich i kilka pozycji w obcych językach dla zagranicznych turystów.
Kolejną plażą posiadającą swoją bibliotekę w okresie wakacyjnym
jest Zeebrugge w Belgii. Miłośnicy literatury mogą korzystać z bogatego,
bo liczącego ponad 1500 woluminów księgozbioru, stale uzupełnianego
o książki, komiksy i czasopisma. Biblioteka daje możliwość zabierania
książek z plaży.
Władze gminy Cantanhede sfinansowały powstanie biblioteki na
plaży w portugalskim miasteczku Praia da Tocha. Oprócz 1000. książek i wielu gazet biblioteka posiada m.in. dwa komputery z dostępem do
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Internetu, sprzęt audio i video oraz filmy DVD; jest wyposażona w stanowiska do czytania pod parasolami.
Z kolei biblioteka w Grottammare (Włochy) działa już od 1999 r.
i mogą z niej korzystać mieszkańcy, jak również i turyści po uprzedniej
rejestracji.
Inna biblioteka tego typu powstała w Ĳmuiden (tymczasowy oddział plażowy, gdzie wypożyczanie opiera się na zaufaniu i wzajemnej
uczciwości). Podobne rozwiązania zastosowano również m.in. na innych
holenderskich plażach w Makkum, Kijkduin i Katwijk.
Również plaża Metzitzim w Tel Awiwie (Izrael) posiada bibliotekę
przeznaczoną dla przebywających tam turystów, podobnie jak Petit-Travers w miejscowości wypoczynkowej Carnon na południu Francji.
Źródło: http://booklips.pl/zestawienia/8-plazowych-bibliotek-z-calego-swiata/

M.K.
Wyzwania współczesnego bibliotekarza – gromadzenie zbiorów,
nowe technologie, prawo
Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w dniach 16-18 września 2013 r. w Auli im. prof. Witolda Zahorskiego
w Katowicach-Ligocie zorganizowała konferencję poświęconą problemom współczesnego bibliotekarstwa. Adresatami spotkania byli zarówno
bibliotekarze bibliotek medycznych, jak również osoby zainteresowane
problematyką Konferencji. Obrady ogniskowały się wokół zagadnień
poświęconych gromadzeniu zbiorów, wykorzystaniu w tym celu systemów komputerowych, modeli zakupu, doboru e-książek do kolekcji, jak
również zapewnieniu trwałego dostępu do zasobów cyfrowych. Drugi blok
wystąpień dotyczył wykorzystania nowych technologii w pracy biblioteki,
a mianowicie portali społecznościowych czy zabezpieczeń zbiorów przed
kradzieżą. Trzeci blok poświęcony został omówieniu zagadnień prawa
w bibliotece; przedstawiono zagadnienia prawa autorskiego, dotyczącego
wypożyczeń międzybibliotecznych czy ochrony danych osobowych.
Źródło: http://www.31komferencjabibliomed.sum.edu.pl/

M.K.
Europejska Noc Literatury
Znana w Europie literacka impreza 21 września 2013 r. miała
swoją inaugurację w Polsce. Śladem Nocy Muzeów powołano do życia
Europejską Noc Literatury, która jest dedykowana miłośnikom literatury,
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którzy mogą przyjść i posłuchać bądź wziąć udział w publicznym czytaniu. W Polsce po raz pierwszy noc taką zorganizowano we Wrocławiu,
a wcześniej w projekcie tym uczestniczyły: Brno, Bukareszt, Dublin, Lizbona, Praga i Wilno. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z prozą
wielu wybitnych twórców. Jak podkreślają organizatorzy ideą jest bezpośredni kontakt ze słowem, jak również popularyzacja czytelnictwa
i uświadomienie, iż Europa to także wspólnota kultury. Czytanie odbywało się w wielu miejscach miasta i o różnych godzinach. W tę nocną podróż
literacką zabrało wrocławian dziesięciu czytających – aktorów, pisarzy,
artystów i znanych postaci życia publicznego (Magdalena Kumorek, Jan
Miodek, Jan Peszek, Michał Rusinek, Ewa Skibińska, Olga Tokarczuk,
Bartłomiej Topa, Michał Witowski i L.U.C.-a.).
Wrocławska edycja realizowana była w ramach międzynarodowego projektu, którego motto brzmiało: „Jedna noc – wiele doświadczeń”
w ramach programu Europejska Stolica Kultury 2016. Motywem przewodnim Nocy Literatury była podróż „przez” teksty autorów z dziesięciu
krajów europejskich: Ylljet Aliçka z Albanii, Harkaitz Cano z Hiszpanii,
Philippe Claudel z Francji, Herkus Kuncius z Litwy, Borislav Pekić z Serbii, Petr Sabach z Czech, Ingo Schulze z Niemiec, Zadie Smith z Wielkiej
Brytanii, David Soares z Portugalii i Colm Tóibin z Irlandii.
Impreza została wzbogacona ofertą dla dzieci i dla dorosłych.
W Przejściu Garncarskim na wrocławskim Rynku i przy ul. Ruskiej 46
uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w ciekawym programie
literackim, filmowym, teatralnym i muzycznym. Zorganizowano kiermasz książek, konkursy i happeningi. Rita Baum przygotowała „Czytanie
w ciemności”Korekty Thomasa Bernharda.
Źródło: http://www.wroclaw.pl/europejska-noc-literatury-po-raz-pierwszy-w
-polsce-01

M.K.
Śląski Wawrzyn Literacki 2012 – gala finałowa
Już po raz kolejny czytelnicy Biblioteki Śląskiej wyłonili laureata w Plebiscycie Czytelników Biblioteki Śląskiej na Książkę Roku 2012.
Wręczenie nagród miało miejsce 26 września 2013 r. w Bibliotece Śląskiej. Niekwestionowanym zwycięzcą był Szczepan Twardoch z książką Morfina, która uzyskała 62% wszystkich oddanych głosów. Drugą
pozycję z wynikiem 19,5% uzyskała książka Krzysztofa Vargi Trociny,
natomiast pozycję trzecią, z o połowę mniejszym wskazaniem, uzyskała
Szopka Zośki Papuanki. Pozostałe nominowane pozycje to: Niby dziennik
ostatni 1981-1987 Zygmunta Mycielskiego, Pióro. Autobiografia literacka Marka Nowakowskiego, Wiersze ponowne Jarosława Zalesińskiego,
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Unsere Jana Darowskiego, Kebab Meister Darka Foksa, Ze mnie robaka
i z robaka wiersze Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej.
Źródło: http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/wiecej/470

M.K.
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