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WSTÊP
Pierwsze Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych odby³y
siê w lipcu 2007 r. Organizatorem konferencji by³a Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej. Pomys³ zorganizowania takiej
imprezy, a nastêpnie najwiêkszy wk³ad pracy w jej przeprowadzenie,
to zas³uga zespo³u pracowników Oddzia³u Gromadzenia Druków
Zwartych, a w szczególnoœci mgr Danuty Dudziak oraz mgr Ma³gorzaty Kuzieli.
W Spotkaniach udzia³ wziêli goœcie z Niemiec, S³owacji, Wêgier,
Macedonii, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Argentyny, Kanady
i Stanów Zjednoczonych, a tak¿e z oœrodków akademickich ca³ej Polski. G³ównym celem konferencji by³o nawi¹zanie bli¿szych kontaktów miêdzy bibliotekarzami polskimi i ich kolegami pracuj¹cymi
w bibliotekach zagranicznych. W wyg³aszanych referatach prezentowano poszczególne biblioteki, podkreœlaj¹c ich specyfikê i znaczenie
nie tylko dla œrodowiska polonijnego. Poruszano te¿ problemy bardziej szczegó³owe, dotycz¹ce standardu obs³ugi u¿ytkowników, szkolenia bibliotecznego studentów, wspó³pracy z wydawcami, warunków
pracy i rozwoju bibliotekarzy oraz miejsca biblioteki w strukturze
uczelni i w regionie.
Drugim tematem poruszanym na konferencji by³a problematyka
ksi¹¿ki elektronicznej. Prezentowano aktualne rozwi¹zania dotycz¹ce
gromadzenia i udostêpniania tego typu zasobów bibliotecznych. Dzielono siê doœwiadczeniami w zakresie metod analizowania rynku wydawniczego oraz sposobów zwiêkszenia efektywnoœci wykorzystania
ksi¹¿ek elektronicznych.
Zawartoœæ bie¿¹cego zeszytu „Z Problemów Bibliotek Naukowych
Wroc³awia” zwi¹zana jest merytorycznie z zaprezentowan¹ powy¿ej
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tematyk¹ Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych. Opublikowane zosta³y referaty wyg³oszone w trakcie obrad i te, które powsta³y póŸniej, ale tematycznie by³y inspirowane lub nawi¹zuj¹ce do
zakresu konferencji. Wyst¹pienia uczestników Spotkañ prezentuj¹ce
ksiêgozbiory i dzia³alnoœæ bibliotek polonijnych i zagranicznych zosta³y zebrane w pierwszej czêœci tomu i zachowano dla nich formê
nadan¹ im przez autorów.
Henryk Szarski

£ucja Abrams
University of Western Ontario
London, Ontario, Kanada

THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO
– NAJNOWSZE OSI¥GNIÊCIA
W DZIEDZINIE ELEKTRONICZNEGO
PRZEP£YWU INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ
Uniwersytet wystêpuje pod trzema terminami: The University of
Western Ontario, UWO lub po prostu Western. Western University of
London Ontario by³o pierwsz¹ nazw¹ uczelni, która zosta³a za³o¿ona
w 1878 r. przez œwiat³ego i niezwykle energicznego cz³owieka, polskiego pochodzenia, Izaaka Helmuta, biskupa Anglikañskiej Diecezji
Huron. Western zaliczany jest do najstarszych uniwersytetów Kanady. Uczelnia w 1881 r. mia³a dwa wydzia³y: medyczny i humanistyczny; ka¿dy z tych fakultetów ju¿ w 1883 r. mia³ absolwentów.
W 1908 r. Uniwersytet sta³ siê uczelni¹ œwieck¹, a dzisiaj Western jest
oœrodkiem koedukacyjnym, niewyznaniowym, naukowo-badawczym.
Funkcjonuj¹ w nim nastêpuj¹ce wydzia³y: humanistyczny, pedagogiczny, naukoznawczy, muzyczny, socjologiczny, in¿ynieryjny, pielêgniarski, stomatologiczny, medyczny, prawniczy, wychowania fizycznego, a tak¿e kierunki: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
oraz dziennikarstwo. Ponadto w sk³ad Uniwersytetu wchodz¹ trzy afiliowane kolegia: Brescia College, Huron College i King’s College.
Maj¹ one w³asne biblioteki. Motto Uniwersytetu brzmi Veritas et Utilitas (Prawda i U¿ytecznoœæ).
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W niniejszym opracowaniu autorka przedstawia krótk¹ charakterystykê bibliotek istniej¹cych w systemie bibliotecznym Western, ich
stan posiadania, obs³ugê wspó³czesnego odbiorcy informacji i narzêdzia s³u¿¹ce temu celowi oraz podkreœla, ¿e „œciany budynków nie
tworz¹ biblioteki”. Naczelny bibliotekarz Uniwersytetu (University
Librarian), Joyce C. Garnett, okreœla, kto i w jaki sposób mo¿e korzystaæ z us³ug bibliotecznych. Podkreœla, ¿e „Biblioteki s¹ zobowi¹zane do doskona³ej pracy w wychodzeniu naprzeciw zapotrzebowaniom
na wszelkiego rodzaju informacje i us³ugi biblioteczne, by sprostaæ
zamierzeniom Uniwersytetu w prowadzeniu prac badawczych, zdobywaniu wiedzy, w nauczaniu i uczeniu, tak¿e do pe³nego udostêpnienia serwisu ca³ej uniwersyteckiej spo³ecznoœci i partnerom kluczowym (s¹ nimi: Robart Research, National Research Council, Institute
of Technology, Hospitals – £.A.). Nasi pracownicy s¹ w pe³ni zaanga¿owani w czynienie wszelkich starañ w rozwoju nowych us³ug
i nieustannie staraj¹ siê przeœcign¹æ oczekiwania zró¿nicowanych
grup u¿ytkowników”.
Wa¿nym zadaniem bibliotek jest wspieranie za³o¿eñ strategicznych
uczelni. By zaspokoiæ b³yskawicznie rosn¹ce zapotrzebowanie na informacjê naukow¹ oraz sprostaæ uniwersyteckim priorytetom, system
biblioteczny Western zobowi¹za³ siê do reorganizacji. Bibliotekarz
Uniwersytetu stoj¹cy na najwy¿szym szczeblu struktury organizacyjnej systemu bibliotecznego uczelni ustanowi³ cztery pododdzia³y i powo³a³ bibliotekarzy do pe³nienia obowi¹zków w powierzonych sekcjach. S¹ to: 1) Information Services, gdzie zatrudniony jest bibliotekarz serwisu informacyjnego i obs³ugi komputerów ze szczególnym
uwzglêdnieniem dostêpu do zbiorów i us³ug bibliotecznych dla u¿ytkowników; 2) Information Resources z naczelnym bibliotekarzem informacji naukowej zajmuj¹cym siê kolekcj¹ zbiorów bibliotecznych,
zarówno drukowanych (materialnych), jak i elektronicznych, nadzoruj¹cym pracê bibliotekarzy – specjalistów z ró¿nych dziedzin wiedzy, w doborze zbiorów i wspó³pracuj¹cym z Dzia³em Gromadzenia
i Opracowania Zbiorów; 3) Administrative Services z pe³ni¹cym obowi¹zki tej sekcji asystentem do spraw administracyjnych i finanso-
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wych; 4) University Archives z archiwist¹ uniwersyteckim sprawuj¹cym pieczê nad w³aœciwym funkcjonowaniem archiwum i wszystkimi jego zbiorami. Western Libraries (WL) stanowi system siedmiu bibliotek objêtych powy¿sz¹ struktur¹. Nale¿¹ do niego: D.B. Weldon
Library, Archives and Research Collection Centre (ARCC), Allyn &
Betty Taylor Library, Business Library, Education Library, John &
Dotsa Bitove Family Law Library i Music Library.
D.B. Weldon Library jest najwiêksz¹ z bibliotek, ze zbiorami ksi¹¿ek, wszystkich publikacji rz¹dowych Kanady oraz USA i innych krajów œwiata, mikrofilmów i mikrofisz, zbiorów audiowizualnych, z bogatym zasobem dzienników, czasopism i Ÿróde³ elektronicznych.
Zbiorami swymi i us³ugami biblioteka s³u¿y pomoc¹ w badaniach naukowych w dziedzinach humanistycznych, sztuki, literatury klasycznej, informacji i mediów. Weldon jest te¿ domem bogatej kolekcji
zbiorów w jêzyku polskim, skrzêtnie gromadzonej i pielêgnowanej
przez by³ego bibliotekarza W³adys³awa Pomarañskiego.
ARCC jest stosunkowo m³od¹ jednostk¹ systemu bibliotecznego.
Biblioteka Weldon jest fizycznie po³¹czona z budynkiem Archiwum,
który zosta³ do niej dobudowany w 2003 r. Zastosowano w nim, obs³ugiwany przez jedn¹ osobê przemieszczaj¹c¹ siê na podnoœniku,
zautomatyzowany system zwartego magazynowania zbiorów, z pe³n¹, nowoczesn¹ klimatyzacj¹ dla zabezpieczenia optymalnych warunków przechowywania zbiorów archiwalnych. Tutaj zgromadzone
s¹ zbiory regionalne (The J.J. Talman Regional Collection), zbiory
specjalne (The James Alexander and Ellen Rea Benson Special Collection), materia³y z poszczególnych wydzia³ów UWO. Kolekcje
dokumentuj¹ historiê uczelni, London i regionu po³udniowo-zachodniego Ontario. Znajduj¹ siê tu równie¿ rzadziej u¿ywane zbiory
wszystkich bibliotek Western, bia³e kruki oraz inne dokumenty
o znaczeniu archiwalnym, pochodz¹ce z ró¿nych instytucji i organizacji miasta i okolic.
Allyn & Betty Taylor Library jest bibliotek¹ naukow¹ ze zbiorami
maj¹cymi subskrypcjê ponad 7 tys. bie¿¹cych drukowanych i elektronicznych czasopism, Ÿróde³ informacyjnych, ksi¹¿ek i materia³ów au-

12

£ucja Abrams

diowizualnych z zakresu medycyny, stomatologii, opieki zdrowotnej,
in¿ynierii i nauk œcis³ych.
Business Library obs³uguje szko³ê biznesu, jedn¹ z najbardziej presti¿owych szkó³ w amerykañskim systemie edukacji. Biblioteka ma obszern¹ kolekcjê z dziedziny administracji biznesowej, informacji lokalnych,
narodowych i miêdzynarodowych kompanii, przemys³u i marketingu.
Education Library gromadzi ksi¹¿ki i wszelkie pomoce do nauczania w szkolnictwie podstawowym i œrednim, tj. Curriculum Resource
Collection (CRC), który stanowi wyodrêbniony dzia³ biblioteki z ró¿norodnymi multimedialnymi materia³ami, jak: rz¹dowe (prowincjonalne) instrukta¿e pedagogiczne, zestawy do nauczania tzw. kits (pomoce w postaci zabawek, gry, uk³adanki, puzzle, klocki, karty do
gry), podrêczniki szkolne.
John & Dotsa Bitowe Family Law Library posiada ogromn¹ kolekcjê ksi¹¿ek i periodyków z dziedziny prawa oraz akta prawne rz¹du
federalnego i prowincjonalnego Kanady.
Music Library to przebogate zbiory muzyczne ksi¹¿ek i czasopism,
nut dla chórów, zespo³ów, orkiestr i ponad 20 tys. dysków i p³yt. Biblioteka posiada te¿ manuskrypty oper i pierwsze wydania muzyczne
od XVII do pocz¹tków XX wieku. Dum¹ biblioteki jest kolekcja listów
i dokumentów z ¿ycia austriackiego kompozytora Gustava Mahlera.
Najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie elektronicznego przep³ywu informacji na pewno przyczyniaj¹ siê do lepszej organizacji pracy w bibliotekach. Niew¹tpliwie najwa¿niejszym udoskonaleniem pracy bibliotekarza jest komputer. Trudno dziœ sobie wyobraziæ bibliotekê
funkcjonuj¹c¹ bez komputerów i ich narzêdzi, np. Internetu, który
umo¿liwia szeroki dostêp do serwisów i Ÿróde³ informacyjnych. Western Libraries oprócz regularnych wypo¿yczeñ i udostêpniania zbiorów na miejscu, z mo¿liwoœci¹ obejrzenia filmu video, przejrzenia
mikrofilmów i mikrofisz czy wykonania fotokopii artyku³ów z czasopism, oferuj¹ swoim u¿ytkownikom nastêpuj¹ce us³ugi:
– RefWorks (bibliographic management software), który jest wa¿nym narzêdziem w us³ugach bibliograficznych, pomagaj¹cym
u¿ytkownikom w tworzeniu w³asnych bibliografii;
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– sesje biblioteczne, czyli lekcje w bibliotekach czy klasach szkolnych przeprowadzane przez bibliotekarzy, instrukcje na Web
przygotowuj¹ce pocz¹tkuj¹cych studentów do korzystania ze
zbiorów bibliotecznych, zarówno materialnych – z zapoznaniem
ich z klasyfikacj¹ Biblioteki Kongresowej oraz lokalizacj¹ poszczególnych zbiorów – jak te¿ umiejêtnoœci¹ operowania katalogiem zbiorów elektronicznych;
– Assignment Planner to nowoczesne narzêdzie instruuj¹ce studentów, jak efektywnie pisaæ wypracowania, aby je oddaæ ukoñczone w wyznaczonym terminie;
– My Library Account umo¿liwiaj¹cy wszystkim u¿ytkownikom
WL sprawdzenie swojego konta bibliotecznego, z mo¿liwoœci¹
prolongaty wypo¿yczonych materia³ów, a tak¿e upewnienia siê,
czy któryœ z nich nie jest potrzebny innemu u¿ytkownikowi.
Misj¹ Uniwersytetu s¹ badania naukowe. To prê¿ne centrum nauki
zatrudnia oko³o 1270 profesorów, wyk³adowców oraz pracowników naukowych prowadz¹cych prace naukowo-badawcze i nauczaj¹cych 35
tys. studentów. Uniwersytet zatrudnia w swoim systemie bibliotecznym
oko³o 170 pracowników; jest on zaliczany do jednego z najwiêkszych
systemów bibliotecznych kraju. Najnowsze trendy w œwiecie bibliotekarskim podsuwaj¹ myœl, aby nowo zatrudniani bibliotekarze, oprócz
dyplomu bibliotekarza, posiadali równie¿ dyplom ukoñczenia innego
fakultetu, z za³o¿eniem, ¿e ka¿dy bibliotekarz jest specjalist¹ danej
dziedziny wiedzy. Dlatego ostatnio zatrudnieni w uniwersyteckim systemie bibliotecznym bibliotekarze to: ekonomista, socjolog, jêzykoznawca znaj¹cy jêzyk francuski, hiszpañski, niemiecki, tak¿e stomatolog i znawca w zakresie komputerów i nauk œcis³ych. Jedn¹ z wa¿niejszych jednostek systemu bibliotecznego jest dzia³ Library Technical Services (LTS), czyli Dzia³ Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, który
obs³uguje wszystkie siedem bibliotek Uniwersytetu. Pracuje tu czterdzieœci osób, ³¹cznie z dzia³em ksiêgowoœci dokonuj¹cym op³at za zamówione ksi¹¿ki, czasopisma, Ÿród³a elektroniczne.
Biblioteki UWO pod wzglêdem wielkoœci zbiorów plasuj¹ siê na
czwartym miejscu wœród wszystkich bibliotek Kanady. £¹cznie bi-
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blioteki UWO posiadaj¹ ponad 8,5 mln jednostek bibliotecznych,
w tym: 3,4 mln woluminów ksi¹¿ek i czasopism, 3,9 mln mikrofilmów i mikrofisz, ponad 1,1 mln CD, p³yt, zapisów nutowych, filmów
video, map, kits, zbiorów graficznych, manuskryptów i bia³ych kruków, oko³o 140 tys. ksi¹¿ek elektronicznych (e-books). Posiadane
przez biblioteki nowoœci techniczne pozwalaj¹ na bardzo sprawn¹ obs³ugê u¿ytkowników. S¹ to: 1) maszyna do samoobs³ugi czytelników,
która zwalnia wypo¿yczaj¹cego z oczekiwania w kolejce do wypo¿yczenia materia³ów bibliotecznych; 2) barcode czyli kod kreskowy
u¿ywany przy w³¹czaniu ksi¹¿ek i innych dokumentów do biblioteki,
który zosta³ udoskonalony przez podklejenie na rewersie specjalnej
taœmy zabezpieczaj¹cej ksi¹¿kê przed kradzie¿¹.
Biblioteki Western u¿ywaj¹ Innovative Interfaces Inc. (Innopac)Millenium jako zintegrowanego systemu bibliotecznego. W dobie ci¹gle rosn¹cej digitalizacji Ÿróde³ informacyjnych biblioteki szukaj¹
sposobów wydajnego zarz¹dzania zasobami elektronicznymi Electronic Resorce Management (ERM); produkt Innovative, jest cennym
narzêdziem integracji tych zasobów z umiejêtnym doborem licencji.
ERM efektywnie kontroluje informacje miêdzy subskrypcjami i licencjami zamawianych Ÿróde³, takich jak e-czasopisma czy Abstracting
& Indexing (A&I) i pe³notekstowe bazy danych. ERM spe³nia nastêpuj¹ce funkcje: wyszukuje koszt baz danych, podaje detale op³at, kieruje poprzez linki do zasobów elektronicznych, informuje o restrykcjach dostêpu do Ÿróde³ elektronicznych, zawiera dane dotycz¹ce zbiorów elektronicznych w bazach danych, ukazuje dane adresowe i dla
optymalnych korzyœci œledzi kontrakty i licencje oraz detale negocjacji. Poniewa¿ ERM w pe³ni wspó³pracuje z serwisem Millenium, pracownicy s¹ w stanie doœæ szybko lokalizowaæ detale i licencje, sprawdziæ wymogi wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych, tak¿e stan posiadania czasopism i akces URL. Z kolei dla u¿ytkowników WebOPAC podane s¹ restrykcje w korzystaniu ze zbiorów, informacje o wejœciu do
systemu, pozwolenie na kopiowanie (printing) oraz zasób czasopism
i tak¿e dostêp do URL. Poprzez ERM w systemie Innovative WL wypo¿yczaj¹cy maj¹ mo¿liwoœæ dojœcia do Ÿróde³ elektronicznych ofe-
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rowanych przez ró¿ne instytucje handlowe, wydawców oraz tzw. aggreagators, czyli kompanii dostarczaj¹cych elektroniczne bazy danych zawieraj¹ce indeksy i pe³notekstow¹ zawartoœæ oryginalnie publikowan¹ w innych Ÿród³ach. Jedn¹ z nich jest instytucja Serials Solutions (SS) za³o¿ona przez bibliotekarza dla bibliotekarzy. SS dostarcza pomocy i serwisów, które umo¿liwiaj¹ bibliotekarzom i u¿ytkownikom korzystanie z ich elektronicznych czasopism. Jeszcze jednym
elementem Millenium, pozwalaj¹cym na transferowanie on-line opisów bibliograficznych z innych bibliotek pod³¹czonych do systemu
do katalogu lokalnego Western, jest Remote, czyli zdalne poszukiwanie. Biblioteki Western korzystaj¹ tak¿e z innych znanych ju¿ bibliotekarzom systemów, m.in.:
– OCLC (Online Computer Library Center), organizacja zrzeszaj¹ca biblioteki, których zintegrowane katalogi z pe³nymi opisami bibliograficznymi s¹ udostêpniane innym bibliotekom. WL u¿ywaj¹
WorldCAt, który jest produktem OCLC i jest baz¹ danych tych¿e
ksi¹¿ek, czasopism, nagrañ muzycznych, manuskryptów i innych materia³ów, umo¿liwiaj¹cych kopiowanie tych opisów;
– eZcat, równie¿ cenne Ÿród³o opisów bibliograficznych, z którego
korzystaj¹ biblioteki Western. Poniewa¿ eZcat wspó³pracuje z ka¿dym zautomatyzowanym systemem bibliotecznym, który akceptuje
rekordy MARC 21, a Millenium jest takim systemem, wiêc przetransferowane na dysk opisy bibliograficzne mog¹ byæ importowane do
katalogu biblioteki;
– OCUL (Ontario Council of University Libraries) – optymalne
rozwi¹zanie przy kurcz¹cych siê bud¿etach uczelni i rosn¹cych cenach ksi¹¿ek i czasopism oraz wzroœcie zapotrzebowania ze strony
u¿ytkowników na informacjê elektroniczn¹. Konsorcja s¹ jednym ze
sposobów rozwi¹zania problemu ekonomicznego bibliotek i uczelni.
OCUL za³o¿ony w 1967 r. jest w³aœnie takim konsorcjum, które zrzesza 20 bibliotek uniwersyteckich w prowincji Ontario. WL poprzez
wspó³pracê z OCUL maj¹ dostêp do du¿ej liczby Ÿróde³ elektronicznych poprzez Scholars Portal (SP), który jest owocem wspó³pracuj¹cych bibliotek. SP w swojej elektronicznej kolekcji ma ponad 8 mln
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artyku³ów z ponad 7300 pe³notekstowych czasopism akademickich.
Scholars Portal oferuje nastêpuj¹ce us³ugi: 1) Illumina – umo¿liwia
poszukiwania w bazach danych poprzez krzy¿owe pytania, 2) Electronic Journals (e-journals) – pozwalaj¹ na proste wyszukiwania (niez³o¿one) w wielu Ÿród³ach, 3) Get It (SFX), który pozwala na wyszukiwanie artyku³ów w publikacjach, 4) RefWorks – do tworzenie indywidualnej bibliografii oraz 5) RACER, który umo¿liwia u¿ytkownikom dokonywanie wypo¿yczeñ miêdzybibliotecznych;
– KO (Knowledge Ontario) – to jeszcze jeden przyk³ad wspó³pracy bibliotek w osi¹ganiu sukcesów w dziedzinie informacji elektronicznej. Program rz¹dowy sponsorowany przez Ministerstwo Kultury
Ontario, Ontario Library Association i wspomniany wy¿ej OCUL.
Obejmuje on nie tylko biblioteki uniwersyteckie, ale równie¿ biblioteki college’ów, biblioteki publiczne, szkolne i rz¹dowe. KO dostarcza wszystkim bibliotekom produkty digitalne, zarówno indywidualnym mieszkañcom Ontario, jak te¿ studentom i uczniom w ka¿dym
wieku. Zawartoœæ baz danych zaopatrywanych przez Thomson Gale
i EBSCO oferuje pe³ne teksty dzienników, periodyków i ksi¹¿ek.
Biblioteki Western przyst¹pi³y tak¿e do ogólnokrajowego programu bibliotek, jakim jest Canadian Research Konwledge Network
(CRKN). Ta organizacja non profit za³o¿ona w 2004 r. skupia 72 uniwersytety kanadyjskie na zasadzie partnerstwa i kontynuuje program
Canadian National Site Licensing Project (CNSLP). CRKN wprowadzi³ innowacje w porozumieniach dotycz¹cych licencji Ÿróde³ elektronicznych, dziêki czemu 650 tysiêcy pracowników naukowych i studentów ma dostêp do zawartoœci ponad 2200 tytu³ów akademickich
periodyków z dziedzin spo³ecznych i humanistycznych (przyk³adem
jest tu Springer Publications).
Osoby, które w³o¿y³y wielki wk³ad w dobr¹ organizacjê bibliotek
i sprawne dzia³anie systemów elektronicznej informacji, to przede
wszystkim:
– Karen Marshall – dyrektor Library Technical Services (Dzia³u
Gromadzenia i Opracowania Zbiorów); wraz z innymi pracownikami
WL jest zaanga¿owana w prace OCUL w zakresie wprowadzania pro-

The University of Western Ontario

17

duktów i us³ug Scholars Portal. K. Marshall jest te¿ cz³onkiem jednego z dzia³ów OCUL (Electronic Government Documents Group)
i przyczynia siê wraz z grup¹ ekspertów do ujednolicenia przepisów
dotycz¹cych rz¹dowych (prowincjonalnych) dokumentów elektronicznych w celu wychwycenia opublikowanych, lecz nieskatalogowanych
materia³ów oraz ich archiwizacji i udostêpnienia u¿ytkownikom online.
– Lorraine Busby (Associate University Librarian), powo³ana zosta³a do pracy w sekcji Information Resources. Oprócz obowi¹zków w doborze zbiorów, w akademickim systemie bibliotecznym, we wspó³pracy z bibliotekarzami-specjalistami kontaktuje siê z wydawcami i instytucjami dostarczaj¹cymi zbiory zarówno materialne, jak i elektroniczne
do bibliotek Western. Jej doœwiadczenie w stosunkach handlowych
miêdzy bibliotekami i wydawcami, w negocjowaniu z wydawcami zakupu Ÿróde³ informacyjnych i us³ug, akceptowaniu licencji pozwoli³o
otworzyæ nowy kurs bibliotekoznawstwa. Lorraine Busby jest w tym
kursie zarówno twórc¹ jego programu, jak i wyk³adowc¹.
– Anne Deacon – Head of Acquisitions (Library Technical Services – LTS) i Paul Hamilton – Integrated Library System Administrator (ILS); zostali uhonorowani przez Canadian Library Association
i 3M nagrod¹ The CLA/3M Canada Award za swoj¹ innowacyjn¹ pracê. Wymaga wyjaœnienia, ¿e rozpoczêli nagrodzon¹ pracê od Z39.50,
który jest protoko³em miêdzy serwerem a klientem w celu poszukiwania, pozyskiwania, sortowania i przegl¹dania opisów bibliograficznych poprzez „remote” w komputerowych bazach danych. Zrozumia³e nawet dla niezbyt zorientowanego u¿ytkownika dzia³anie tego protoko³u, mo¿na okreœliæ czynnoœciami: 1) klient wysy³a ¿¹danie/pytanie do serwera, np. „Co to jest komputer?”, 2) serwer otrzymuje ¿¹danie/pytanie, 3) serwer przetwarza ¿¹danie/pytanie, 4) serwer wysy³a odpowiedŸ do klienta. Anne Deacon i Paul Hamilton maj¹c mo¿liwoœæ wykorzystania tego protoko³u w systemie III-Millenium (w WL)
i wspó³pracuj¹c z wiceprezydentem Coutts Information Services Andrejsem Alferovs, osi¹gnêli wspania³y sukces. Swój projekt zaprezentowali przed ponad stu bibliotekarzami i innymi dostawcami materia³ów bibliotecznych podczas konferencji w Charleston w 2004 r.

18

£ucja Abrams

Wspó³praca z dostawc¹ by³a kluczem do osi¹gniêcia celu. Coutts, który
jest jednym z najwa¿niejszych dostawców ksi¹¿ek i innych materia³ów
do WL, poprzez próby i manipulowanie elektronicznym systemem wypracowa³ nowy serwis nazwany Online Acquisition & Selection Service (OASIS). Jego kompatybilnoœæ z uniwersyteckim systemem Innovative spowodowa³a, ¿e zosta³ zaakceptowany. W rezultacie WL przyst¹pi³y do u¿ytkowania OASIS, który ma nastêpuj¹ce funkcje:
1) pozwala na poszukiwania w bogatych bazach danych Coutts via
„remote”;
2) transferuje dobrej jakoœci opisy bibliograficzne MARC, przetwarzaj¹c je w Innovative Leader do systemu bibliotecznego WL;
3) eliminuje czasoch³onne zamówienia na drukach i pozwala na
oszczêdnoœæ czasu i papieru;
4) automatycznie kreuje rekord zamawianych materia³ów (order
record) i rekord wypo¿yczalni (circulation record);
5) pozwala na wiêksz¹ efektywnoœæ pracy, od selekcjonowania zamówieñ poczynaj¹c, poprzez sk³adanie zamówienia, kopiowanie
gotowego opisu bibliograficznego do katalogu i na szybszym
otrzymywaniu zamówionych ksi¹¿ek koñcz¹c. Czas oczekiwania skraca siê z trzech dni do 24 godzin;
6) przesy³a elektronicznie dok³adniejsze opisy i spisy treœci ksi¹¿ek.
Podczas wrêczania nagrody, 16 czerwca 2006 r. na konferencji
CLA w Ottawie, prezydent CLA Barbara Clubb powiedzia³a, ¿e Komisja Selekcyjna wytypowa³a za wybitne osi¹gniêcia w dziedzinie bibliotekarstwa zespó³ techniczny LTS i ILS UWO za uzyskanie, a nawet przewy¿szenie poziomu w pracy innowacyjnej. Doda³a te¿, ¿e rezultat pracy nagrodzonego zespo³u mo¿e byæ wykorzystany przez biblioteki w ca³ym kraju.

Marta Bryszewska
Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki
Buenos Aires, Argentyna

BIBLIOTEKA POLSKA
IM. IGNACEGO DOMEYKI W BUENOS AIRES
Argentyna zajmuje d³ugi pas ci¹gn¹cy siê pomiêdzy ³añcuchem Andów a Oceanem Atlantyckim, na po³udniu kontynentu amerykañskiego. Charakteryzuje j¹ wielka ró¿norodnoœæ klimatów, od lodowców
Antarktydy po tropikaln¹ puszczê, oraz cywilizacji, od nowoczesnego
miasta Buenos Aires po rezerwaty i dawne zabytki Indian. Po Brazylii jest to najwiêkszy kraj Ameryki £aciñskiej, licz¹cy prawie 2800 tys.
km2 ale s³abo zaludniony, bo podobnie jak Polska ma ok. 39 mln mieszkañców, spoœród których 1/3 mieszka w stolicy kraju i jej bliskich
okolicach. Wiêkszoœæ mieszkañców Argentyny jest pochodzenia europejskiego, s¹ to przewa¿nie potomkowie W³ochów i Hiszpanów.
W eleganckiej i bardzo modnej obecnie dzielnicy Buenos Aires
zwanej Palermo Soho, przy ul. Jorge Luis Borgis mieœci siê Dom Polski, siedziba Zwi¹zku Polaków w Argentynie. Budynek stanowi³ niegdyœ w³asnoœæ prywatn¹ zamo¿nej rodziny argentyñskiej; zosta³ odkupiony przez Polaków po drugiej wojnie œwiatowej i znacznie rozbudowany na miarê potrzeb znajduj¹cego siê w nim Zwi¹zku Polaków.
Trudno znaleŸæ dok³adn¹ odpowiedŸ na pytanie ilu Polaków mieszka obecnie w Argentynie, bowiem nie ma oficjalnej demograficznej
statystyki. Przeprowadzone ¿mudne obliczenia w latach siedemdziesi¹tych XX wieku wykazywa³y liczbê 174 tys. mieszkañców o polskim rodowodzie. Liczba ta jednak budzi w¹tpliwoœci. Nale¿y pod-
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kreœliæ, ¿e ogromn¹ wiêkszoœæ Polonii argentyñskiej stanowi¹ dzisiaj
osoby urodzone i wychowane ju¿ w Argentynie, bo po ostatniej (powojennej – po 1945 r.) fali emigracyjnej Polacy z kraju docieraj¹ do
Argentyny sporadycznie. Argentyna jest po Brazylii drugim krajem
Ameryki Po³udniowej, do którego wyemigrowa³a najwiêksza liczba
Polaków. Pierwsi osadnicy, o których s¹ dok³adne wiadomoœci, przybyli do Argentyny na pocz¹tku XIX wieku. Byli to g³ównie ¿o³nierze
armii pokonanego Napoleona i uczestnicy powstañ narodowych. Wyró¿niali siê wœród nich wojskowi, in¿ynierowie i przedstawiciele ró¿nych innych zawodów, którzy odegrali pioniersk¹ rolê w pierwszym
stuleciu istnienia pañstwa argentyñskiego. W 1890 r. powsta³o w Buenos Aires Polskie Towarzystwo Demokratyczne, stanowi¹ce pierwsz¹ polsk¹ organizacjê w Ameryce Po³udniowej.
Masowe wychodŸstwo polskie do Argentyny trzeba podzieliæ na
trzy fale:
– Pierwsz¹ masow¹ emigracjê stanowili ch³opi. W sierpniu 1827 r.
do argentyñskiej prowincji Misiones, po³o¿onej miêdzy Brazyli¹
a Paragwajem przyby³o 14 polskich rodzin ch³opskich. Data ta uwa¿ana jest za pocz¹tek polskiego osadnictwa ch³opskiego w Argentynie. Zak³adane przez nich, w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych, plantacje yerba mate w szybkim czasie pokry³y po³udniow¹
czêœæ prowincji, stanowi¹c podstawê zamo¿noœci tamtejszej Polonii.
Do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej z ziem polskich wyemigrowa³o do Argentyny blisko 32 tys. osób, spoœród których 1/3 osiad³a
na terenach Misiones.
– Drug¹ falê emigracyjn¹ stanowili w zdecydowanej wiêkszoœci robotnicy. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego do Argentyny
wyemigrowa³o oko³o 200 tys. polskich obywateli. Byli wœród nich te¿
¯ydzi oraz ukraiñscy i bia³oruscy ch³opi z dawnych polskich kresów
wschodnich. Przyje¿d¿ali te¿ ch³opi i rzemieœlnicy, którzy osiedlali
siê zarówno w stolicy, jak i innych miastach Argentyny. W okresie II
Rzeczypospolitej Polonia Argentyñska powo³a³a do dzia³ania wiele
polskich organizacji. G³ównym ich celem by³o utrzymywanie polskoœci i rozwijanie pracy kulturalno-oœwiatowej wœród emigrantów pol-
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skich. W 1927 r. powsta³ Zwi¹zek Polaków w Argentynie dzia³aj¹cy na
zasadzie federacji. Zwi¹zek energicznie i efektywnie dzia³a do dzisiaj.
– Trzecia fala emigracyjna by³a fal¹ polityczn¹, bo po zakoñczeniu
drugiej wojny œwiatowej do Argentyny przyby³o blisko 20 tys. Polaków. Byli to przewa¿nie zdemobilizowani ¿o³nierze II Korpusu gen.
Andersa i innych formacji Polskich Si³ Zbrojnych oraz ich rodziny.
Wœród emigrantów znalaz³a siê znaczna liczba polskiej inteligencji –
zw³aszcza technicznej – która rozwinê³a prê¿n¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹ i oœwiatow¹. Najcenniejsz¹ inicjatyw¹ tej fali emigracyjnej by³o
utworzenie Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki.
Inicjatywa za³o¿enia Biblioteki Polskiej w Buenos Aires wy³oni³a
siê w 1960 r. Polacy zamieszkali w Argentynie postanowili uczciæ
Tysi¹clecie Pañstwa Polskiego fundacj¹ trwa³ego pomnika nauki
i kultury polskiej na obczyŸnie. Tym pomnikiem sta³a siê Biblioteka
im. Ignacego Domeyki. Dla potrzeb powsta³ej i rozwijaj¹cej siê biblioteki wybudowano osobny pawilon na posesji Zwi¹zku Polaków
w Argentynie przy dawnej ul. Serrano, obecnie Jorge Luis Borges.
Po 48 latach nieustannej dzia³alnoœci i pracy na rzecz Polonii biblioteka mo¿e siê poszczyciæ wieloma inicjatywami. Encyklopedia Powszechna odnotowuje Bibliotekê Polsk¹ jako najwiêksz¹ w Ameryce £aciñskiej i jedn¹ z najwiêkszych w œwiecie, spoœród istniej¹cych
poza granicami ojczystego kraju. Biblioteka dziêki prywatnym darowiznom i dotacjom polskich instytucji liczy obecnie 24 tys. dokumentów. S¹ to przede wszystkim ksi¹¿ki polskie lub obcojêzyczne,
ale dotycz¹ce Polski, w ksiêgozbiorze bibliotecznym jest te¿ bardzo
cenna kolekcja polskich gazet drukowanych w Argentynie od pocz¹tku XX wieku do dzisiaj. Gromadzone s¹ tak¿e dokumenty piœmiennicze i fotografie dotycz¹ce ¿ycia spo³ecznego i kulturalnego argentyñskiej Polonii.
Biblioteka, która przez d³ugie lata pe³ni³a rolê czytelni i wypo¿yczalni zbiorów, przekszta³ca siê obecnie w centrum informacji o Polsce na terenie Argentyny. Wzrasta szybko liczba udzielanych konsultacji i informacji dotycz¹cych historii, kultury i turystyki Polski, a bibliotekê odwiedza coraz wiêcej m³odzie¿y szkolnej i uniwersyteckiej
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oraz osób polskiego pochodzenia urodzonych w Argentynie i zainteresowanych krajem swoich przodków.
Biblioteki nie ominê³y równie¿ i z³e chwile. W styczniu 2005 r.
wybuch³ po¿ar w pomieszczeniach bibliotecznych, który zniszczy³
ca³kowicie przylegaj¹cy do g³ównej sali bibliotecznej magazyn. Skutki po¿aru dotknê³y tak¿e cenne zbiory, które pokryte zosta³y grub¹
warstw¹ sadzy. Powa¿nie zagrozi³o to funkcjonowaniu biblioteki,
która stanê³a przed problemem konserwacji zniszczonych zbiorów.
Z pomoc¹ bibliotece pospieszy³o wiele organizacji i instytucji,
równie¿ z Polski. Z Zak³adu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu przyjecha³y dr Halina Rosa, kierownik Zak³adu i towarzysz¹ce jej cztery studentki. Ich przyjazd umo¿liwi³o Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
Torunianki w ci¹gu miesi¹ca przeprowadzi³y najwa¿niejsze zabiegi
konserwatorskie na zniszczonym ksiêgozbiorze, co pozwoli³o bibliotece doœæ szybko i sprawnie przywróciæ normalne funkcjonowanie.
Ponadto dziêki dotacjom Wspólnoty Polskiej biblioteka zosta³a gruntownie odrestaurowana i zmodernizowana, wygospodarowano miejsce na rega³y z ksi¹¿kami, oœrodek informacji z dostêpem do Internetu, czytelniê, pracowniê naukow¹, a nawet miejsce na niewielkie wystawy. Biblioteka ma teraz w³asn¹ liniê telefoniczn¹, klimatyzacjê
i potencjalnie du¿e mo¿liwoœci rozwoju. Zyska³ tak¿e lokal biblioteki, który zmodernizowany i dostosowany do wspó³czesnej funkcji biblioteki, przyci¹ga nowych i licznych czytelników.

Aleksandra Erlandsson
Pedagogiska centralen
Malmö, Szwecja

PEDAGOGISKA CENTRALEN
– MODEL CENTRUM PEDAGOGICZNEGO
W MALMÖ
Pedagogiska centralen jest instytucj¹ dzia³aj¹c¹ w ró¿nych formach
ju¿ od po³owy lat szeœædziesi¹tych. Pocz¹tkowo by³y to dwie instytucje: Centrala Œrodków Audiowizualnych, zajmuj¹ca siê wypo¿yczaniem filmów edukacyjnych i sprzêtu audio-wizualnego, ich serwisem
i napraw¹ oraz Centrala Bibliotek Szkolnych. Jej zadaniem by³o z kolei ró¿norodne wspieranie bibliotek szkolnych, m.in. poprzez udostêpnianie zbiorów centralnych oraz prowadzenie kursów i warsztatów
dla nauczycieli-bibliotekarzy.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych obie instytucje zosta³y przeniesione do nowego lokalu i po³¹czone wspóln¹ nazw¹: Pedagogiska centralen. Pod jej dachem znalaz³a równie¿ miejsce szko³a przyrody, warsztaty matematyczne, muzeum szkolnictwa i informatyka. Do koñca lat
dziewiêædziesi¹tych, mimo wspólnej nazwy i bud¿etu, funkcjonowa³y
one samodzielnie. Zmiany organizacyjne ostatnich lat zdecydowanie
zaczê³y ju¿ zd¹¿aæ ku zjednoczeniu tych ró¿nych dziedzin dzia³alnoœci.
Obecne Pedagogiska centralen podlega administracyjnie Wydzia³owi
Oœwiaty w Malmö i zatrudnia oko³o trzydziestu pracowników: bibliotekarzy, asystentów bibliotecznych, nauczycieli matematyki i biologii,
informatyków i tzw. media-pedagogów. Pedagogiska centralen, finansowana z bud¿etu miasta, pe³ni dzisiaj funkcjê gromadzenia i rozdzie-
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lania wspólnych zasobów, zarówno materialnych, jak i personalnych,
dla oko³o stu komunalnych szkó³ w Malmö oraz szkó³ prywatnych,
które maj¹ z ni¹ podpisan¹ umowê okreœlaj¹c¹ zakres œwiadczeñ.
Pedagogiska centralen oferuje ró¿nego rodzaju kursy i szkolenia,
zarówno dla pedagogów, jak i bibliotekarzy, spotkania tematyczne,
seminaria i odczyty. S³u¿y równie¿ porad¹ i praktyczn¹ pomoc¹ konkretnej szkole oraz inicjuje i uczestniczy w ró¿nego rodzaju projektach. Udostêpnia poza tym ksi¹¿ki w pakietach kilku egzemplarzy lub
tematycznych oraz pakiety zawieraj¹ce ró¿ne media, jak np. pakiet
„Cia³o cz³owieka”, który obejmuje ksi¹¿ki, filmy edukacyjne oraz
modele czêœci cia³a. Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê tak¿e filmy i programy edukacyjne.
G³ównym obszarem dzia³alnoœci Pedagogiska centralen jest wykorzystanie mediów i techniki informacyjnej w szko³ach. W jej ramach
wspierane s¹ prace bibliotekarzy szkolnych i propagowane wykorzystanie bibliotek szkolnych w procesie dydaktycznym. Czyni to m.in.
stymuluj¹c wspó³pracê miêdzy bibliotekarzami a nauczycielami. Na
uwagê zas³uguje tu ostatni projekt o nazwie SMiLE, którego celem
jest podniesienie standardu bibliotek szkolnych, zainicjowanie i pog³êbienie wspó³pracy miêdzy nauczycielami i bibliotekarzami oraz
uœwiadomienie wartoœci dydaktycznych biblioteki szkolnej. W projekcie tym, którego realizacja bêdzie trwaæ trzy lata, bierze udzia³
dziesiêæ szkó³ reprezentowanych zarówno przez bibliotekarzy, nauczycieli, jak te¿ dyrektorów szkó³. Projekt obejmuje czêœæ teoretyczn¹ po³¹czon¹ z wyk³adami teoretyków tej miary, co prof. Louise Limberg i prof. Ross Todd.
Wa¿nym elementem we wspieraniu pracy bibliotekarzy szkolnych
jest poradnictwo i pomoc przy organizowaniu bibliotek szkolnych
i zakupie materia³ów. Pedagogiska centralen oferuje tak¿e centralne
opracowanie zbiorów. Udzia³ jej pracowników w pracach przy planach strategicznych, przetargach i projektach ma du¿e znaczenie dla
codziennego trudu bibliotekarzy szkolnych. Ponadto w ramach wykorzystania mediów i techniki informacyjnej w szko³ach pracownicy Pedagogiska centralen inspiruj¹ do u¿ywania ró¿nego typu mediów
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i lansuj¹ technikê informacyjn¹. Wykorzystanie ró¿nego typu mediów
ma szczególne znaczenie w treningu i rozwoju jêzyka w takim mieœcie jak Malmö, gdzie 25% mieszkañców jest obcego pochodzenia
i gdzie mówi siê ponad 140 jêzykami.
Niezwykle wa¿nym zadaniem jest równie¿ rozszerzenie wiedzy
o mediach, rozwijanie umiejêtnoœci pos³ugiwania siê nimi oraz wykorzystania informacji i komunikacji. Dobrym tego przyk³adem jest aktualny projekt PIM – Praktyczna Wiedza o Technice Informacyjnej
i Mediach. Jest to projekt o zasiêgu ogólnokrajowym, który zosta³
przystosowany do potrzeb lokalnych. G³ówna czêœæ zawiera materia³y dotycz¹ce ogólnej orientacji komputerowej: Word, PowerPoint, Internet, e-mail oraz prezentacje multimedialne z wykorzystaniem kamer cyfrowych i w³asnych nagrañ audio. Czêœæ lokalna obejmuje obs³ugê szkolnej sieci intranet oraz korzystanie z katalogu bibliotecznego. Ca³y kurs, ³¹cznie z æwiczeniami, dostêpny jest dla wszystkich pedagogów w Internecie, a egzaminy odbywaj¹ siê drog¹ elektroniczn¹.
Rozwój techniki informacyjnej i jej coraz czêstsza i szersza obecnoœæ w szko³ach sprawi³y, ¿e zaistnia³a potrzeba strukturyzacji i planowania jej rozwoju. Pedagogiska centralen bierze czynny udzia³
w planowaniu strategicznym, rozwoju i ochronie techniki informacyjnej. Reprezentuje ona te¿ sektor szkolny w ró¿nych projektach zwi¹zanych z t¹ technik¹, maj¹cych znaczenie dla celów pedagogicznych.
Rozwija i odpowiada za strategiczne rozwi¹zania techniki informacyjnej dla potrzeb pedagogiki. Reprezentuje tak¿e sektor szkolny
w przedsiêwziêciach zwi¹zanych z jej zabezpieczeniem i ochron¹.
Wa¿n¹ czêœci¹ dzia³alnoœci centrum pedagogicznego w Malmö jest
wspó³praca zarówno krajowa, regionalna, jak i miêdzynarodowa.
Wœród krajowych partnerów warto wymieniæ Bibliotekê Publiczn¹
w Malmö, Wydzia³ Pedagogiczny Uniwersytetu w Malmö, Wy¿sz¹
Szko³ê Bibliotekarsk¹ w Boras oraz centra pedagogiczne w Göteborgu, Sztokholmie, Kopenhadze i regionie Oresund. Pedagogiska centralen jest równie¿ cz³onkiem kilku organizacji miêdzynarodowych,
takich jak: IASL, IFLA i AECT. Jest te¿ partnerem w kilku sieciach
Comenius 3, spoœród których wymieniæ mo¿na ESSP, BSR, MIR
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i ECOLE. Ponadto bierze tak¿e udzia³ w miêdzynarodowych projektach, m.in. w Dirac TIClang i Culture Kuest.
Kolejnym ogniwem jej dzia³alnoœci jest szko³a przyrody zajmuj¹ca
siê poradnictwem i szkoleniem w celu zwiêkszenia zainteresowania nauk¹ na œwie¿ym powietrzu. Informuje tak¿e o obszarach rekreacyjnych
w Malmö, inspiruje do budowania zielonych placów szkolnych i placów
zabaw oraz prowadzi poradnictwo w zakresie zaznajomienia uczniów
z przyrod¹. Warsztaty matematyczne pomagaj¹ z kolei nauczycielom
uczyniæ matematykê bardziej przyjazn¹ i zrozumia³¹ dla uczniów.
W pracy oprócz spojrzenia w przysz³oœæ Pedagogiska centralen siêga czêsto do wczeœniejszych prze¿yæ i doœwiadczeñ przy wsparciu
Muzeum Szkolnictwa w Malmö. Pokazuje ono rozwój szkolnictwa od
reformy szkolnej w 1842 r. do dzisiaj. W ramach swej muzealnej
dzia³alnoœci organizuje sta³e i okazjonalne wystawy, zwiedzanie
z przewodnikiem oraz gromadzi materia³y muzealne pochodz¹ce z zamykanych lub przebudowywanych szkó³. Wirtualna Pedagogiska centralen oferuje m.in. takie zasoby internetowe jak Glantan, która jest
pedagogicznym centrum informacyjnym szko³y przyrody. Na jej stronie mo¿na znaleŸæ ró¿ne pomys³y do wykorzystania w nauczaniu na
œwie¿ym powietrzu, bazê danych roœlin i zwierz¹t wystêpuj¹cych
w regionie oraz informacje o przyrodzie wokó³ Malmö. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tu publikacja dokumentacji zrealizowanych projektów, wœród nich zielonych placów szkolnych. Na stronie internetowej mo¿na znaleŸæ te¿ kalendarium prowadzonych kursów, seminariów, imprez i wydarzeñ, dokumentacje projektów, przydatne linki
oraz katalog biblioteczny SELMA.
Pedagogiska centralen odpowiada równie¿ za administracjê i rozwój sieci szkolnej (intranet) oraz wspólnego systemu bibliotecznego.
Sieæ szkolna dzia³aj¹ca obecnie na bazie FirstClass ma oko³o 47 tysiêcy kont e-mailowych pracowników szkó³ i uczniów. Daje ona mo¿liwoœæ komunikacji w obrêbie Malmö, jak te¿ z ca³ym œwiatem. Przy
jej pomocy szko³y mog¹ w bardzo prosty sposób publikowaæ w³asne
materia³y i dzieliæ siê nimi z innymi. Administracja i rozwój wspólnego systemu bibliotecznego obejmuje zarówno platformê u¿ywan¹
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przez pracowników bibliotek szkolnych (Millenium), jak i wersjê internetow¹ katalogu SELMA. OPAC daje u¿ytkownikom mo¿liwoœæ
bezpoœredniego wyszukiwania materia³ów znajduj¹cych siê w konkretnej szkole lub w Pedagogiska centralen. Oprócz zwyk³ej rezerwacji mog¹ oni równie¿ zamawiaæ materia³y na konkretny, wczeœniej
wybrany dzieñ, co jest mo¿liwe dziêki specjalnemu modu³owi z wbudowanym kalendarzem dostêpnoœci materia³ów.
Jednym z ciekawszych osi¹gniêæ pracowników Pedagogiska centralen jest dystrybucja on-line, bezpoœrednio z internetowego katalogu bibliotecznego ponad 4 tys. radiowych i telewizyjnych programów
edukacyjnych oraz filmów video. Jak na razie, ze wzglêdu na prawo
autorskie, jest to mo¿liwe jedynie w zamkniêtej sieci miasta Malmö,
ale w ci¹gu najbli¿szego roku (2008) za pomoc¹ specjalnej identyfikacji bêdzie to równie¿ mo¿liwe poza jej granicami. Ta nowa forma
dystrybucji zyska³a ogromn¹ popularnoœæ wœród pedagogów. Nie musz¹ oni ju¿ zamawiaæ i czekaæ na kasety VXS czy DVD, których dostêpnoœæ jest ograniczona iloœci¹ egzemplarzy i ich transportem miêdzy szko³ami. Dystrybucja on-line daje mo¿liwoœæ nieograniczonego,
równoczesnego dostêpu oraz ró¿nych form projekcji: w ca³ej klasie,
w ma³ych grupach i indywidualnie.

Annekathrin Genest
Instytut Polski w Berlinie
Berlin, Niemcy

BIBLIOTEKA INSTYTUTU POLSKIEGO
W BERLINIE
– BIBLIOTEKA POLSKA, POLONIJNA
CZY BERLIÑSKA?
Gdy otrzyma³am zaproszenie na Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych nasunê³o mi siê pytanie, czy na pewno chodzi o moj¹
osobê. Nie mogê siê bowiem okreœliæ ani jako „bibliotekarz polonijny”,
zwa¿ywszy, ¿e brak mi polskich korzeni, ani jako bibliotekarz pracuj¹cy w „bibliotece polonijnej”, dzia³aj¹cej g³ównie na rzecz Polonii.
Instytut Polski w Berlinie od dawna promuje kulturê polsk¹ w stolicy Niemiec. W czerwcu zesz³ego roku w s³ynnym Tränenpalast („Pa³acu £ez”), tu¿ przy dawnym niemiecko-niemieckim przejœciu granicznym Friedrichstraße, obchodziliœmy piêædziesi¹t¹ rocznicê powstania
instytutu. W³aœnie na Friedrichstraße w Berlinie Wschodnim znajdowa³a siê pierwsza siedziba „Domu Kultury Polskiej”. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych instytut, ju¿ jako „Polskie Centrum
Informacji i Kultury”, mia³ swoj¹ siedzibê na Karl-Liebknecht-Straße,
w pobli¿u Alexanderplatz. W czasach „Solidarnoœci” by³ dla obywateli NRD prawdziwym „oknem na œwiat”, oferuj¹c m.in. aktualn¹ prasê
polsk¹, która po czêœci wychodzi³a w przek³adzie niemieckim.
Po prze³omie w 1989 r. nast¹pi³a zmiana strategii promocyjnej
i dzia³alnoœci instytutu polegaj¹ca na rozszerzeniu promocji i wspó³pracy na Berlin i lokalnych partnerów. W 2005 r. uda³o siê przepro-
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wadziæ instytut do mniejszych lecz nowoczeœniejszych pomieszczeñ,
w historycznym sercu miasta na Burgstrasse 27. Nowa strategia dzia³ania polega g³ównie na prezentacji kultury polskiej w mieœcie,
w atrakcyjnych klubach, galeriach, teatrach i kinach, przyci¹gaj¹c
dziêki temu now¹ publicznoœæ.

BIBLIOTEKA POLSKA
Funkcja bibliotek Instytutów Polskich wynika z celów statutowych
i zasad funkcjonowania Polskich Instytutów zagranicznych:
– bêd¹cych placówkami dyplomatycznymi Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP,
– zajmuj¹cych siê upowszechnianiem polskiej kultury wœród spo³ecznoœci kraju, w którym siê znajduj¹,
– funkcjonuj¹cych w Niemczech na podstawie Polsko-Niemieckiego Traktatu o Wspó³pracy i Dobrym S¹siedztwie z 17 czerwca
1991 r., szczególnie artyku³u 24 mówi¹cego o za³o¿eniu i dzia³alnoœci instytutów kultury (na tej podstawie powsta³y w Polsce
Instytuty Goethego, a w Niemczech Instytuty Polskie).
Zadaniem biblioteki jest zaopatrzenie pracowników instytutu i ich
partnerów w materia³y i informacje s³u¿¹ce przygotowaniu imprez oraz
prezentacja aktualnego i ró¿norodnego wizerunku Polski i Polaków
czytelnikom, g³ównie w regionie Berlina i Brandenburgii, choæ nie tylko. Szczególnym zadaniem pracy bibliotekarskiej jest nawi¹zywanie
kontaktów ze œrodowiskami naukowymi i edukacyjnymi oraz troska
o nie. St¹d wynika sta³e uzupe³nianie zbiorów biblioteki o nowoœci wydawnicze z polskiego rynku ksiêgarskiego, pocz¹wszy od beletrystyki
a skoñczywszy na literaturze fachowej oraz dokonywanie zakupu niemieckich nowoœci wydawniczych poœwiêconych stosunkom polskoniemieckim, zarówno w kontekœcie historycznym, spo³ecznym, jak
i politycznym. Obecnie w bibliotece Instytutu Polskiego znajduje siê
ponad 40 tys. ksi¹¿ek w jêzyku polskim i niemieckim, ponadto w sta³ej prenumeracie znajduje siê 35 periodyków; do zbiorów nale¿¹ tak¿e
multimedia: p³yty muzyczne, ksi¹¿ki audio, zbiór filmów video i DVD.
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Lista czytelników zapisanych do biblioteki obejmuje ok. 2500
osób. Nie obejmuje ona u¿ytkowników korzystaj¹cych wy³¹cznie
z zasobów istniej¹cych, tzn. przede wszystkim przedstawicieli instytucji naukowych lub kulturalnych oraz szkó³ lub firm korzystaj¹cych
z zasobów biblioteki instytutu w celu przygotowania w³asnych imprez
o tematyce polskiej. Stosunek u¿ytkowników polskich i obcych jest
wyrównany, przy czym przyporz¹dkowanie czytelników do tych kategorii w wielokulturowym Berlinie jest trudne. Zaobserwowaæ mo¿na widoczne „odm³odzenie” czytelników oraz silniejsz¹ tendencjê naukow¹. Dostrzegalny jest tak¿e przyrost liczby czytelników niepolskich, lecz mówi¹cych po polsku lub ucz¹cych siê jêzyka polskiego.
W celu rozszerzania kompetencji i mo¿liwoœci informacyjnych biblioteki nawi¹zana zosta³a wspó³praca z niemiecko-polskim centrum
dokumentacji w S³ubicach, które podtrzymuje kontakty z polskimi bibliotekami uniwersyteckimi.

BIBLIOTEKA POLONIJNA
Pojêcie „biblioteka polonijna” kojarzy siê z bibliotek¹, która w sposób instytucjonalny powi¹zana jest z Poloni¹. Kryterium to spe³nia biblioteka Instytutu Polskiego o tyle, i¿ czêœæ bud¿etu na zakup mediów
pochodzi z Fundacji Oœwiaty Polski za Granic¹.
Berliñska Polonia jako grupa docelowa jest nader liczna i ró¿norodna, stanowi bowiem trzeci¹ co do wielkoœci grupê narodowoœciow¹ Berlina, po Niemcach i Turkach. Statystyki podaj¹, i¿ w Berlinie
jest a¿ 44 461 Polaków maj¹cych sta³e zamieszkanie, a wszystkich
Polaków szacuje siê na ok. 130 0001. W tym kontekœcie warto podkreœliæ, ¿e w Berlinie istnieje mnóstwo inicjatyw i œrodowisk polonijnych oraz polsko-niemieckich. Polacy berliñscy s¹ wiêc wa¿nymi
propagatorami kultury polskiej w Niemczech, a zarazem adresatami,
do których skierowana jest oferta biblioteki Instytutu Polskiego, po____________
1 Amt für Statistik Berlin-Brandenburg: Pressemitteilung vom 20.04.2007 – Nr. 88.
http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/pms/2007/07-04-20.pdf
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niewa¿ wielu polskich imigrantów drugiego pokolenia, pomimo u¿ywania jêzyka polskiego w domu, nie ma kontaktu z polsk¹ literatur¹.

BIBLIOTEKA BERLIÑSKA
Pojêcie „biblioteka berliñska” oznacza tutaj bibliotekê bêd¹c¹ integraln¹ czêœci¹ regionalnej infrastruktury edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, informacyjnej i rozrywkowej.
W tym miejscu chcia³abym przedstawiæ owe placówki, które
z uwagi na swoje funkcje b¹dŸ zbiory dysponuj¹ pokaŸnymi zasobami poloników. Innym kryterium jest fakt, i¿ biblioteka Instytutu Polskiego utrzymuje z bibliotekami berliñskimi ró¿ne stosunki, polegaj¹ce choæby na wymianie informacji fachowych, wydawnictw i dubletów, czy przekazywaniu egzemplarzy obowi¹zkowych, a tak¿e poprzez hospitacjê praktykantów, kontakty z nauczycielami i pracownikami naukowymi, wspólne projekty, udzia³ w wyszukiwarkach wirtualnych itd. Poni¿sze przyk³ady prezentuj¹ ró¿ne typy bibliotek w niemieckiej przestrzeni bibliotecznej, uwarunkowane rozwojem polityczno-historycznym Niemiec jako federacji.

NAUKOWA BIBLIOTEKA UNIWERSALNA
Z racji konsolidacji Niemiec w ramach pañstwa narodowego
i podzia³u po II wojnie œwiatowej nie posiadamy w Niemczech ¿adnej
centralnej biblioteki narodowej. Niemieckojêzyczn¹ literaturê zbiera
siê w Niemieckiej Bibliotece we Frankfurcie nad Menem i w Ksi¹¿nicy Niemieckiej w Lipsku, które to wespó³ z Niemieckim Archiwum
Muzycznym w Berlinie tworz¹ „Niemieck¹ Bibliotekê Narodow¹”.
Odpowiedzialnoœæ za zakup naukowo wartoœciowej literatury zagranicznej spada na tak zwane obszary zbiorów specjalnych, które s¹
rozmieszczone na terenie ca³ych Niemiec i wspierane finansowo
przez Niemieckie Towarzystwo Badawcze (DFG). Biblioteka Pañstwowa w Berlinie – Fundacja Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego,
jako najwiêksza biblioteka uniwersalna Niemiec, sprawuje pieczê
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m.in. nad gromadzeniem zbiorów z zakresu filologii i literatury s³owiañskiej. Posiada ona oko³o 160 000 tomów, co obok Bawarskiej Biblioteki Pañstwowej w Monachium i biblioteki Instytutu Herdera
w Marburgu stanowi chyba najobszerniejszy zbiór poloników
w Niemczech. Na uwagê zas³uguje tutaj równie¿ fakt, i¿ opieka nad
zbiorami odbywa siê w komfortowych – w porównaniu do innych typów bibliotek – warunkach finansowych, np. za zakup i opracowanie
rzeczowe polskich tytu³ów odpowiada zatrudniony specjalnie referent
przedmiotu. Do jego zadañ nale¿y ponadto opieka nad u¿ytkownikami dzia³ów specjalnych, utrzymywanie kontaktów z polskimi bibliotekami i œledzenie nowoœci na polskim rynku wydawniczym. Równie¿ opracowanie formalne le¿y w gestii bibliotekarzy w³adaj¹cych
jêzykiem polskim b¹dŸ bêd¹cych polskiego pochodzenia2.

BIBLIOTEKI PUBLICZNE
Amerykañska Biblioteka Pamiêci (AGB) – dar Stanów Zjednoczonych dla berliñczyków po blokadzie sowieckiej 1948/1949 – jest zorganizowana wed³ug modelu amerykañskiej „Public Library”, z bardzo
szerok¹ ale równomiernie wyspecjalizowan¹ ofert¹ mediów. Udzia³
literatury obcojêzycznej jest tu bardzo wysoki. Nie posiada ona za to
w³asnego dzia³u polskojêzycznego z odpowiednio wykwalifikowan¹
opiek¹ fachow¹, jak to jest np. w przypadku jêzyków: albañskiego,
greckiego, kurdyjskiego, rosyjskiego, serbsko-chorwackiego czy tureckiego. Polskie tytu³y sprowadza siê poprzez dzia³ beletrystyki
i wystawia siê tam obok niemieckojêzycznych wydañ odpowiednich
autorów. Biblioteka ma znaczny zasób polskich filmów. Polskie gazety i czasopisma zainteresowany czytelnik znajdzie w Bibliotece Miejskiej w dzielnicy Mitte, która razem z Amerykañsk¹ Bibliotek¹ Pamiêci tworzy Centraln¹ i Krajow¹ Bibliotekê w Berlinie. Poniewa¿
nie istnieje tam specjalny dzia³ polonistyki, zakup polskich tytu³ów
____________
2 Informacje o Staatsbibliothek w jêzyku polskim na stronie internetowej biblioteki: [dostêp 12 maja 2007]. http://staatsbibliothek-berlin.de/polnisch/imagefaltblatt_pl.pdf
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odbywa siê tu dziêki wielkiemu zaanga¿owaniu pojedynczych bibliotekarzy, którzy przy wyborze i opracowaniu mediów znajduj¹ pomoc
i fachowe wsparcie w Instytucie Polskim3.

DZIELNICOWE BIBLIOTEKI MIEJSKIE
Zwi¹zek Publicznych Bibliotek Berliñskich sk³ada siê z ok. 100 bibliotek dwunastu dzielnic berliñskich, których zbiory zebrano we
wspólnym katalogu elektronicznym i udostêpniono u¿ytkownikom
posiadaj¹cym wspóln¹ legitymacjê czytelnika. Zale¿nie od sk³adu etnicznego ludnoœci w poszczególnych dzielnicach miasta istniej¹ biblioteki z obcojêzyczn¹ literatur¹, gazetami, muzyk¹, filmami itp. To,
w jakiej iloœci nabywa siê owe media, le¿y w gestii bibliotek i zale¿y – jak w wy¿ej wymienionych bibliotekach – m.in. od kwalifikacji
personelu i sytuacji finansowej. Orientacjê daj¹ tutaj wskazówki
IFLA „Multicultural Communities Guidelines for Library Services”4.

BIBLIOTEKI UNIWERYTECKIE,
BIBLIOTEKI SZKÓ£ WY¯SZYCH I ZAWODOWYCH
Innymi typami bibliotek – posiadaj¹cych znacznie szersze zbiory
polskojêzyczne – s¹ biblioteki uniwerysteckie. Istniej¹ one przy uniwersytetach oferuj¹cych polonistyczne lub slawistyczne kierunki studiów, np. przy Uniwersytecie Humboldtów (Slawistyka), przy Wolnym Uniwersytecie (Studia Wschodnioeuropejskie), przy Uniwersytecie Poczdamskim (kierunki bachelor i master Polonistyki). Inne uczelnie wy¿sze i zawodowe, np. Uniwersytet Sztuk Piêknych, Wy¿sza
Szko³a Filmu i Telewizji w Poczdamie, a tak¿e szko³y zawodowe (turystyka, zarz¹dzanie kultur¹, ekonomia, praca socjalna), równie¿ oferuj¹ zajêcia na temat Polski, zgodnie z realizowanym programem. Ich
____________
3 Informacje dla polskich czytelników Zentral- und Landesbibliothek [dostêp 12 maja 2007]. http://www.zlb.de/wissensgebiete/oea_114_erstinfo_polnisch.pdf
4 IFLA Multicultural Communities Guidelines for Library Services, 2. nd. edition,
revised. 1998, [dostep 12 maja 2007]. http://www.ifla.org/VII/s32/pub/guide-e.htm
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pracownicy i studenci – podobnie jak w przypadku wy¿ej wymienionych uniwersytetów – bardzo chêtnie korzystaj¹ z biblioteki Instytutu
Polskiego, w której oprócz konkretnych tytu³ów, mog¹ otrzymaæ równie¿ informacje i materia³y, pomoc w poszukiwaniach naukowych, t³umaczeniach tekstów i odnalezieniu lokalnych partnerów w ró¿nych
dziedzinach nauki i ¿ycia spo³ecznego. Biblioteki szkolne nale¿¹ niestety w Niemczech do rzadkoœci, tak wiêc uczniowie i nauczyciele
szkolni równie¿ szukaj¹ informacji o Polsce w Instytucie Polskim.

BIBLIOTEKI SPECJALNE
Biblioteki specjalne umiejscowione s¹ przy najrozmaitszych instytucjach, takich jak muzea, miejsca pamiêci, instytuty kultury i badañ,
w³adze administracji itd. Zasadniczo kieruje nimi minimalna liczba
personelu, nierzadko tylko jedna osoba. Pracuj¹cy tam bibliotekarze
s¹ w szczególny sposób zdani na wspó³pracê, a w regionie istnieje dla
nich np. Zespó³ Roboczy „Bibliotekarzy Jednoosobowych” (OPL-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg), który ju¿ po raz trzeci spotka³ siê na
corocznym zebraniu w Instytucie Polskim. Przyk³adem biblioteki tego typu, maj¹cej szersze zbiory poloników, jest – obok Instytutu Polskiego5 – biblioteka Centrum Europy Wschodniej6, maj¹ca sw¹ siedzibê przy Placówce Pamiêci i Badañ na Normannenstraße, w dawnej siedzibie NRD-owskiej Stasi. Tam znajduj¹ siê te¿ archiwa, do
których obywatele od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych mog¹ kierowaæ wnioski o wgl¹d do swoich akt. Zajmuje siê ona dokumentacj¹
opozycji i ruchu oporu przeciwko dyktaturze komunistycznej, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Polski. W dalszej kolejnoœci nale¿y
wymieniæ Bibliotekê Fundacji Topografii Terroru7 specjalizuj¹cej siê
____________
5 Strona internetowa biblioteki Instytutu Polskiego: [dostêp 12 maja 2007]. http://
www.polnischekultur.de/bibliothek.html
6 Strona internetowa Osteuropa-Zentrum [dostêp 12 maja 2007]. http://www.
osteuropa-zentrum.de/
7 Strona internetowa Topographie des Terrors [dostêp 12 maja 2007]. http://www.
topographie.de/
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w historii socjalizmu narodowego, Trzeciej Rzeszy i II wojny œwiatowej oraz Centrum Dokumentacji Pracy Przymusowej w BerlinieSchöneweide. Nota bene, centrum w maju tego roku otworzy³o wystawê „Zachowaæ pamiêæ – praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945” i za³o¿y³o bibliotekê specjaln¹ odnosz¹c¹ siê do tematu pracy przymusowej.

PRACA SOCJALNA BIBLIOTEK
Lektura i informacja s¹ szczególnie wa¿na dla ludzi nie mog¹cych
siê swobodnie poruszaæ. Biblioteka dla Pacjentów Charité posiada
media w 20 jêzykach, m.in. w jêzyku polskim8. Biblioteka Wiêzienia
Œledczego Moabit posiada ksi¹¿ki w 22 jêzykach, a dziêki darom
ksi¹¿kowym Polskiego Instytutu tytu³y polskojêzyczne stanowi¹ drugi co do wielkoœci zasób po jêzyku niemieckim9.

WNIOSKI I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Biblioteka Instytutu Polskiego poczyni³a w ostatnich latach postêpy
w procesie modernizacji i otwarcia siê na nowe grupy u¿ytkowników
i wspó³pracê z nowymi partnerami. Wejœcie Polski do Unii Europejskiej
i rosn¹ce zainteresowanie lokalnymi autorami w s¹siednim kraju przyspieszy³y ów proces, tak ¿e mo¿na odnotowaæ znaczny wzrost zapotrzebowania na us³ugi informacyjne biblioteki. Priorytety uk³adaj¹ siê nastêpuj¹co: nawi¹zywanie kontaktów z konkretnymi multiplikatorami, wywieranie merytorycznego wp³ywu na kulturê, ekonomiê i oœwiatê w regionie, „widocznoœæ” Polski i podnoszenie aktywnoœci Instytutu Polskiego oraz d³ugotrwa³a dzia³alnoœæ w regionie jako instytucji i partnera.
____________
8 Strona internetowa Patientenbibliothek der Charité – Campus Benjamin Franklin
[dostêp 12 maja 2007]. http://www.charite.de/patientenbib-cbf/
9 Gudrun Petersen-Buck, kierownik pedagogiczny JVA Moabit i opiekunka biblioteki dla wiêŸniów na spotkaniu OPL-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg 10.II.2006 r.
w Niemieckim Institutucie Urbanistyki (DIfU), protokó³ spotkania w blogu zespo³u
[dostêp 12 maja 2007 r.]. http://oplbb.blogg.de/eintrag.php?id=46

Zdzis³aw Gêbo³yœ
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Œl¹skiego
Katowice

BIBLIOTEKI POLSKIE NA LITWIE
WSTÊP
Biblioteka w powszechnym rozumieniu tego s³owa to instytucja
kultury zajmuj¹ca siê upowszechnianiem wiedzy poprzez udostêpnianie nagromadzonych przez ni¹ zasobów dokumentów i informacji.
Definicja ta, adekwatna w³aœciwie dla wszystkich bibliotek, niezale¿nie od wielkoœci, czy lokalizacji nie przystaje w pe³ni do tego, czym
jest biblioteka dzia³aj¹ca na rzecz œrodowiska mniejszoœci narodowej.
Widzimy to w czasach nieodleg³ych, spogl¹daj¹c na rozwój bibliotek
mniejszoœci niemieckiej w Polsce miêdzywojennej1, spostrzegamy to
równie¿ w odniesieniu do placówek bibliotecznych organizowanych
przez polsk¹ mniejszoœæ narodow¹ na Litwie.
Biblioteka urasta w tych spo³ecznoœciach do rangi domu kultury,
a nawet wiêcej, do roli miejsca s³u¿¹cego kultywowaniu i podtrzymywaniu w³asnej to¿samoœci narodowej, w szczególnoœci jêzyka, obyczajów, staje siê miejscem zwyczajnych kontaktów miêdzyludzkich.
Tezê tê postaramy siê wykazaæ na przyk³adzie bibliotek s³u¿¹cych
polskiej mniejszoœci narodowej na Litwie. Œwiadomi, ¿e biblioteki
dzia³aj¹ w okreœlonej rzeczywistoœci i ¿e owa rzeczywistoœæ w du¿ym
____________
1 Z. Gêbo³yœ, Das deutsche Buch und die deutsche Presse im Lesesaal der Stadtbibliothek Kattowitz, [w:] 26. ABDOS-Tagung Prag. 5-8. Mai 1997, Referate und Beiträge, Berlin 1997 s. 200-202.
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stopniu determinuje ich funkcjonowanie, poka¿emy na drugim planie
po³o¿enie mniejszoœci polskiej poprzez wieloaspektowy portret statystyczny, polityczny, kulturowy i ekonomiczny.
STAN BADAÑ
Biblioteki jako jeden z przejawów ¿ycia duchowego tamtejszych
Polaków s¹ zwykle tematem nielicznych publikacji, czêœciej poruszanym na marginesie tematu szerszego, jak np. ¿ycie gminy lub dzia³alnoœæ polskiej szko³y2. Od czasu do czasu biblioteki staj¹ siê jednak
g³ównym obiektem zainteresowania dziennikarzy3, nieco rzadziej trafiaj¹ do publikacji o charakterze naukowym4. Tekstom owym, zw³aszcza dziennikarskim, nie mo¿na odmówiæ przenikliwoœci w analizie
____________
2 Sylwetki gmin rejonów wileñskiego i solecznickiego ukazuj¹ siê cyklicznie
w „PrzyjaŸni”, „Magazynie Wileñskim” i w „Naszej Gazecie” – zob. „Magazyn Wileñski” 1999 nr 3 (zeszyt monograficzny poœwiêcony gminie Rukojnie w rejonie wileñskim); „Magazyn Wileñski” 1999 nr 4 (zeszyt monograficzny poœwiêcony Mickunom). Zob. te¿ artyku³y w „PrzyjaŸni”: A. Ko³osowski, Bia³a Waka – miasteczko na
torfowiskach, „PrzyjaŸñ” 2000, nr 27, s. 1, 4 oraz w „Naszej Gazecie”: A. Makowska,
Landwarów – du¿e problemy ma³ego miasta, „Nasza Gazeta” 1998, nr 18, s. 1, 5.
3 Zob. W. Wojciuk, W bibliotekach rejonu wileñskiego brakuje polskich ksi¹¿ek,
„Nasza Gazeta” 1999, nr 1-2, s. 4; A. Ko³osowski, Bibliotece w Solecznikach – 50 lat,
„PrzyjaŸñ” 2000, nr 16.
4 Wyró¿niæ tu nale¿y teksty Zdzis³awa Gêbo³ysia – zob. Z. Gêbo³yœ, J. Dzilbo, Biblioteka Szko³y Œredniej im. W³adys³awa Syrokomli w Wilnie, „Biblioteka w szkole”
1993, nr 6, s. 14-15; Z. Gêbo³yœ, Biblioteka Szko³y Œredniej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Wilnie, „Poradnik Bibliotekarza” 1994, nr 10, s. 1-5; idem, In statu nascendi (Biblioteka Szko³y Œredniej im. Jana Paw³a II w Wilnie), „Bibliotekarz” 1995,
nr 10, s. 2; idem, Przyczynek do dziejów polskiej ksi¹¿ki na Litwie, „Poradnik Bibliotekarza” 1995, nr 11/12, s. 45; idem, Biblioteka Szko³y Œredniej im. J. I. Kraszewskiego Nowej Wilejce, [w:] Studia bibliologiczne, t. 10: Prace ofiarowane Profesorowi
Bronis³awowi Zysce, red. I. Socha, Katowice 1997, s. 158-177; idem, Biblioteka szko³y œredniej w Mickunach (Republika Litwy) w latach 1990-1999, [w:] Studia bibliologiczne, t. 14, red. K. Heska-Kwaœniewicz, Katowice 2002, s. 86-101; Z. Gêbo³yœ,
B. Æwiertnia, Czytelnictwo uczniów szkó³ polskich (klasy XI-XII) w œwietle badañ ankietowych, [w:] Studia bibliologiczne, t. 11, red. I. Socha, Katowice 1998, s. 129-141;
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sytuacji czy te¿ trafnoœci w formu³owanych s¹dach5. Podnoszone s¹
przy takich okazjach takie sta³e problemy, jak: niedostatek literatury
piêknej w jêzyku polskim oraz prasy polskiej w bibliotekach publicznych i szkolnych. Niemniej czêsto czytelnicy s¹ informowani o kolejnych darach ksi¹¿kowych dla bibliotek p³yn¹cych z Ojczyzny6. Temat
bibliotek jest w³aœciwie nieobecny lub ledwie sygnalizowany w publikacjach ksi¹¿kowych poœwiêconych Polakom na Litwie, a wyda____________
Z. Gêbo³yœ, Czasopisma polskie z krajów Europy Wschodniej (by³ych republik ZSRR)
w bibliotekach polskich, [w:] Regionalne i lokalne media w spo³eczeñstwie wielokulturowym, red. J. Glensk, M. Kalczyñska, Opole 2004, s. 117-134; Z. Gêbo³yœ, Polskie biblioteki szkolne na Litwie na prze³omie tysi¹cleci, [w:] Národnostní menšiny
na pøelomu tísicletí. Sborník z mezinárodní védecké konference konane ve dnech 12.
a 13 listopadu 2002 ve Slezském ústavu Slezskeho zemského muzea v Opavé, Opava
2003, s. 181-195; Spotkanie po latach (Biblioteka ZPL w Wilnie), „Bibliotekarz 2005,
nr 1, s. 24-25; Z. Gêbo³yœ, Œwiêto polskiej ksi¹¿ki? (Kiermasz ksi¹¿ki polskiej w domu Kultury Polskiej w Wilnie), „Wydawca” 2005, nr 3, s. 17-18; Z. Gêbo³yœ, Mediateka Instytutu Polskiego w Wilnie, Bibliotekarz” 2006, nr 2, s. 13-17; Z. Gêbo³yœ,
J. Dzilbo, Media drukowane i elektroniczne w polskich rodzinach mieszanych na WileñszczyŸnie, [w:] Socialné a národnostné smišené rodiny v èeských zemich a ve
Strední Evropì od druhé poloviny 19. století do souèasnosti, Opava 2004, s. 231-249;
Z. Gêbo³yœ, E. War¿agolis, Biblioteka miejscem komunikacji, integracji i budowania
tolerancji (na przyk³adzie bibliotek polskich w Wilnie), [w:] Migrace – Tolerance –
Integrace, ed. P. Šrajerova, Opava 2005, s. 252-266; Z. Gêbo³yœ, E. War¿agolis, Biblioteka miejscem komunikacji, integracji i budowania tolerancji (na przyk³adzie bibliotek publicznych w Wilnie), [w:] Migrace – Tolerance – Integrace, ed. P. Šrajerova, Opava 2006, s. 346-359.
5 Zob. H. Ma¿ul, Ró¿nolicy matuzalem, „PrzyjaŸñ” 1998, nr 39, s. 1, 4; Cz. Paczkowska, ¯eby ta szko³a sta³a wiecznie..., „PrzyjaŸñ” 1998, nr 48, s. 1, 4; H. Ma¿ul,
W Zujunach bêd¹ maturzyœci, „PrzyjaŸñ” 1999, nr 24, s. 1, 4; B. Kondratowicz, Gmina Niemie¿ czasu teraŸniejszego, „PrzyjaŸñ” 1999, nr 50, s. 1, 4; Niezabudki znad
Mereczanki, „Nasza Gazeta” 1997, nr 33, s. 1, 4; I. Ko³osowska, Obrazek przesz³oœci z klasztorem w tle, „Nasza Gazeta” 1998, nr 5, s. 4-5; A. Milewska, Bia³a Waka
– historia i teraŸniejszoœæ, „Nasza Gazeta” 1999, nr 11, s. 4-5.
6 Zob. R. Pszczo³owska, Goœcie z Wroc³awia w Su¿anach, „PrzyjaŸñ” 1998, nr 47,
s. 1; Wieœci z Wileñszczyzny, „PrzyjaŸñ” 2000, nr 20, s. 3; Dary Opolan, „Nasza Gazeta” 1998, nr 48, s. 5; J. Osipowicz, Legionowo dla Rudomina, „Nasza Gazeta”
1999, nr 21, s. 7.
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nych w Polsce7. By³oby jawn¹ niesprawiedliwoœci¹ s¹dziæ, ¿e temat
bibliotek jest zgo³a obojêtny Polakom na Litwie. Jak siê wydaje, nie
zajmuje on jednak nale¿nego miejsca chocia¿by w dokumentach programowych polskich organizacji spo³ecznych, np. Zwi¹zku Polaków
na Litwie (ZPL)8, czy te¿ polskich partii politycznych9, nie mówi¹c
ju¿ o w³adzach samorz¹dowych tak zwanych polskich rejonów: wileñskiego i solecznickiego. W dokumentach programowych Zwi¹zku
Polaków na Litwie z lat 1988-1998 w³aœciwie nie ma mowy o bibliotekach. Poza nielicznymi wyj¹tkami, którymi s¹ biblioteki oddzia³ów:
wileñskiego i kowieñskiego ZPL10 oraz biblioteki parafialne11, dzisiaj
na Litwie nie funkcjonuj¹, tak z nazwy, jak i z treœci, biblioteki polskie. Rolê tê wype³niaj¹ czêœciowo biblioteki szkolne mieszcz¹ce siê
w szko³ach z polskim jêzykiem nauczania. Si³¹ rzeczy nie s¹ one
w stanie pe³niæ funkcji bibliotek polskich w pe³nym tego s³owa znaczeniu, stanowi¹c czêœæ systemu oœwiaty pañstwa litewskiego.

POLACY NA LITWIE
POLACY W STATYSTYCE
Polacy na Litwie s¹ najwiêksz¹ mniejszoœci¹ narodow¹, w œwietle
ostatniego spisu powszechnego, niespe³na 250-tysiêczn¹ (6,74%)12 –
zob. tabela 1.
____________
7 Zob. A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989, Toruñ 2001; A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987-1997, Toruñ 2005.
8 Zob. Sprawozdanie z obrad 8. Zjazdu ZPL, „PrzyjaŸñ” 2000, nr 22 – nie poruszono tam tematu bibliotek. G³os w tej sprawie zabra³ jedynie delegat z Laudy.
9 Zob. Akcja Wyborcza Polaków na Litwie (Program wyborczy AWPL), „PrzyjaŸñ”
1997, nr 10, s. 3 – nie wspomina siê w nim o bibliotekach.
10 Zob. Z. Gêbo³yœ, Biblioteka Polska w Wilnie…, s. 26-27; L. Minowicz, Biblioteka ZPL – ka¿demu rada, „Nasza Gazeta” 1998, nr 1, s. 4; „Magazyn Wileñski”
2000, nr 4 (biblioteka polska w Kownie).
11 Zob. I. Ko³osowska, Sprzyjaj¹ca jedynka w numeracji, „Nasza Gazeta” 1998,
nr 6, s. 9; Wyœwiêcenie biblioteki katolickiej, „Nasza Gazeta” 1998, nr 10, s. 4 – oba
teksty dotycz¹ biblioteki katolickiej w Solecznikach.
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Tabela 1. Struktura etniczna spo³eczeñstwa litewskiego (2001)
Ludnoœæ ogó³em

%

Ogó³em

3483972

100

Litwini

2907293

83,45

Polacy

234989

6,74

Rosjanie

219789

6,31

Bia³orusini

42866

1,23

Ukraiñcy

22488

0,65

¯ydzi

4007

0,12

Niemcy

3243

0,09

Tatarzy

3235

0,09

£otysze

2955

0,08

Cyganie

2571

0,07

Ormianie

1477

0,04

Inni

6138

0,18

32921

0,94

Nieokreœleni

Źród³o: Population by ethnicity [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web:
http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1731

Ranga spo³ecznoœci polskiej jest jednak niewspó³miernie wiêksza,
czego przyczyn mo¿emy siê doszukaæ we wspólnej historii obu narodów, polskiego i litewskiego, ale i w uwarunkowaniach wspó³czesnych. Szczególnie istotne jest g³êbokie przywi¹zanie do w³asnej tradycji, wiary, jêzyka, co u³atwia rozmieszczenie ludnoœci polskiej, zamieszkuj¹cej w sposób zwarty obszar stolicy Litwy, Wilna, oraz
dwóch rejonów wileñskiego i solecznickiego, w których stanowi
wiêkszoœæ – zob. tabela 2.

____________
12 Zob. Statistics, [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web: http://
www.stat.gov.lt/en/search/?query=population
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Tabela 2. Ludnoœæ Litwy w miastach i rejonach wg narodowoœci

cygañska

³otyszska

tatarska

niemiecka

¿ydowska

ukraiñska

bia³oruska

rosyjska

polska

litewska

Narodowoœæ

P. wileñski

466296 216012 98790 30491 9055 2896 490 1678 579 874

m. Wilno

318510 104446 77698 22555 7159 2785 361 1060 467 640

Wilno

313424 101526 75850 21484 7012 2769 352

952 459 640

m. Elektrenai

23740

2175

1906

367

276

10

32

47

16

6

R. solecznicki

34731

31223

1948

1139

253

8

9

33

13 105

R. szyrwincki

17507

2019

387

93

73

7

7

6

5

15

R. œwiêciañski

16899

9089

4392

1453

230

22

12

95

12

6

R. trocki

19798

12403

3188

880

255

17

11

65

12

4

R. wilkomirski

45901

335

1841

135

190

10

24

8

11

55

R. miejski
wileñski

19855

54322

7430

3869

619

37

34

364

43

43

Źród³o: Population by ethnicity [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web:
http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=1731

Wspomniany spis powszechny z 2001 roku expressis verbis przedstawia socjograficzny obraz mniejszoœci polskiej na Litwie. Do znajomoœci jêzyka polskiego przyznaje siê 80% osób deklaruj¹cych siê jako
Polacy. Podobnie, jak fakt, i¿ tylko 6,3% ca³ej polskiej populacji legitymuje siê wykszta³ceniem wy¿szym, a 6% nie ukoñczy³o nawet szko³y podstawowej sk³onni jesteœmy traktowaæ jako smutne dziedzictwo
epoki radzieckiej, w której pod has³ami „braterstwa, internacjonalizmu
i w³adzy proletariatu” Polacy podlegali mniej lub bardziej planowej polityce wynarodowienia, wyzucia z w³asnej to¿samoœci narodowej,
z przekonañ patriotycznych i religijnych, wreszcie pozbawienia posiadanych majêtnoœci. Jeœli w pe³ni zawierzyæ statystyce wyznaniowej, ów
plan spali³ na panewce, gdy¿, a¿ 93% wszystkich Polaków przyznawa³o siê do religii rzymskokatolickiej13. Godzi siê tu zaznaczyæ, ¿e msze
____________
13 Zob. Z. Kurcz, Mniejszoœæ polska na WileñszczyŸnie, Wroc³aw 2005.
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œwiête w jêzyku polskim s¹ odprawiane w prawie wszystkich parafiach Wileñszczyzny, równie¿ tam, gdzie ju¿ nie istniej¹ szko³y polskie, tj. na pó³nocnych i po³udniowych rubie¿ach Wileñszczyzny
(Œwiêciany, Druskienniki).
Abstrahujemy w tym miejscu od bardziej pog³êbionego socjologicznego portretu spo³ecznoœci polskiej, w tym wskaŸnika rozwodów,
przestêpczoœci i innych patologii spo³ecznych, które równie¿ nie ominê³y Polaków. Paradoksalnie swój udzia³ w podtrzymaniu polskoœci
Wileñszczyzny maj¹ w³adze Zwi¹zku Radzieckiego, które kieruj¹c
siê ³aciñsk¹ maksym¹ divide et impera, „reanimowa³y” po latach,
wbrew protestom Litwinów, polskie szkolnictwo, pozwala³y na
szcz¹tkowe formy aktywnoœci kulturalnej, a nawet – w odró¿nieniu
od Bia³orusi – nie przeœladowa³y zbytnio przywi¹zania Polaków do
Koœcio³a katolickiego. Nie mo¿emy jednak zapominaæ o bardzo s³abej pozycji ekonomicznej Polaków, bêd¹cej rezultatem „antyku³ackiej” polityki kolejnych rz¹dów radzieckich, a w bli¿szych nam czasach hamowania przez w³adze litewskie procesu zwrotu ziemi.
SYTUACJA POLITYCZNA POLAKÓW
Od marca 1995 roku14, a¿ do czasów najnowszych (wybory samorz¹dowe luty 2007) Polacy rz¹dz¹ samodzielnie i niepodzielnie
w dwóch samorz¹dach: rejonowym wileñskim i solecznickim. Mimo
sta³ych prób ograniczania tych wp³ywów metodami administracyjnymi i pozaadministracyjnymi, np. zmiana granic okrêgów wyborczych,
Polakom udaje siê utrzymaæ swoj¹ wysok¹ pozycjê w sto³ecznym Wilnie15 oraz w innych oko³owileñskich samorz¹dach: trockim i œwiêciañskim. Od pocz¹tku odzyskania przez Litwê niepodleg³oœci Polacy posiadaj¹ swoj¹ reprezentacjê polityczn¹ w litewskim parlamencie (sej____________
14 Ibidem, s. 77-109.
15 Zob. Lietuvos Respublikos savivaldybiø tarybø rinkimai 2007 [dostêp: 2007-03-13].
Dostêpny w World Wide Web: http://www.vrk.lt/2007_savivaldybiu_tarybu_rinkimai/
balsu_uz_partijas_skaiciavimas/rinkimu_apygardos.html
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mie), zdobywaj¹c od 2 do 3 mandatów. Politycznym reprezentantem
polskiej spo³ecznoœci jest Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.
SZKOLNICTWO POLSKIE
Ostoj¹ polskoœci na Litwie jest zapewne rodzina, ta bli¿sza i dalsza. Nie bêdzie b³êdem jednak uznanie wyj¹tkowej wagi polskiej
szko³y w podtrzymywaniu ³¹cznoœci m³odych Polaków z Macierz¹,
nawet je¿eli przyznamy, ¿e szko³y te znajduj¹ siê w „orbicie” dzia³añ
i celów polityki oœwiatowej pañstwa litewskiego. Ogó³em w 2002 r.
funkcjonowa³y na Litwie 124 szko³y z polskim jêzykiem nauczania,
z czego 40 szczebla œredniego, 46 szczebla podstawowego oraz 37
szczebla pocz¹tkowego16. Ogó³em uczêszcza³o do nich 28 678
uczniów. Rozk³ad terytorialny szkolnictwa polskiego pokrywa siê
z obszarami zamieszkiwania Polaków na Litwie – zob. tabela 3.
Tabela 3. Szko³y z polskim jêzykiem nauczania na Litwie – stan 2002
Typ szko³y

m.
Rejon
Rejon
Rejon Rejon
Rejon
Razem
Wilno wileñski solecznicki trocki œwiêciañski szyrwincki

Œrednia
9
Podstawowa
6
Pocz¹tkowa
4
Liczba ogólna 14421

18
22
12
6754

8
14
16
7216

4
2
3
b.d.

1
2
2
b.d.

0
1
0
b.d.

40
47
37
b.d.

Źród³o: Samorz¹d Rejonu Wileñskiego; Samorz¹d Rejonu Solecznickiego; Polska
Macierz Szkolna

Aspiracje oœwiatowe Polaków siêgaj¹ wy¿ej. W 1998 roku po siedmiu latach starañ uda³o siê im otworzyæ prywatn¹ szko³ê wy¿sz¹,
Uniwersytet Polski w Wilnie17. Ponadto w rejonie solecznickim i wileñskim dzia³aj¹ rolnicze szko³y pomaturalne z polskim jêzykiem nauczania (Biala Waka, Dziewieniszki, Wojdaty). Dodajmy jeszcze do
____________
16 Zob. Z. Gêbo³yœ, Polskie biblioteki szkolne na Litwie..., s. 181-195.
17 Zob. A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej...,
s. 266-271. W koñcu lipca 2007 roku w³adze litewskie wyrazi³y zgodê na rejestracjê
filii Uniwersytetu Bia³ostockiego w Wilnie.
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tego, aby obraz by³ pe³ny, filologiê polsk¹ w Uniwersytecie Wileñskim i Uniwersytecie Pedagogicznym w Wilnie.
FORMY AKTYWNOŒCI KULTURALNEJ POLAKÓW
Na bazie pierestrojki nast¹pi³o odrodzenie polskiego ¿ycia narodowego i spo³ecznego. Reglamentowane, dawkowane i pilnie nadzorowane przez radzieckie w³adze komunistyczne przejawy aktywnoœci
kulturalnej Polaków: dziennik „Czerwony Sztandar”, polski zespó³
pieœni i tañca, polski teatr amatorski18 nabra³y tempa, rozwinê³y siê
w wachlarz ró¿noœrodowiskowych dzia³añ, o ró¿nym zabarwieniu politycznym i spo³ecznym. Dzisiaj na Litwie dzia³a oko³o 60 zespo³ów
artystycznych mniejszoœci polskiej, z których najwa¿niejsze to „Wilia” i „Wileñszczyzna”. Spad³ wprawdzie nak³ad prasy w jêzyku polskim, ale zast¹pi³a go ró¿norodna paleta tytu³ów, w tym dziennik „Kurier Wileñski”, tygodnik „Tygodnik Wileñszczyzny”, miesiêcznik „Magazyn Wileñski”, miesiêcznik katolicki „Spotkania” i inne19. Polacy s¹
równie¿ obecni na falach eteru. Codzienn¹ 15-minutow¹ audycjê w jêzyku polskim nadaje II program Radia Litewskiego. Od 1997 r. dzia³a w Wilnie i okolicach polskie radio muzyczno-informacyjne „Znad
Wilii”. Raz w tygodniu Telewizja Litewska nadaje pó³godzinn¹ audycjê w jêzyku polskim. Dziêki umowie polsko-litewskiej na ca³ej Litwie
jest odbierany program TVP, TV Polonia. Polacy na Litwie s¹ silnie
zorganizowani, zrzeszeni w organizacjach o charakterze kulturalnym,
zawodowym, spo³ecznym i wyznaniowym.
STOSUNKI MNIEJSZOŒCI POLSKIEJ
Z LITEWSK¥ WIÊKSZOŒCI¥
Na po³o¿enie mniejszoœci polskiej na wspó³czesnej Litwie rzutuj¹
wydarzenia historyczne oraz bêd¹ce w pewnym sensie ich pochodn¹
czêsto nieprzyjazne, niekiedy o charakterze dyskryminacyjnym, dzia³a____________
18 Zob. A. Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR..., s. 175-219.
19 Zob. J. Szostakowski, Miêdzy wolnoœci¹ a zniewoleniem. Prasa w jêzyku polskim na Litwie w okresie od wrzeœnia 1939 do 1964 roku, Wilno 2004.
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nia w³adz litewskich. Wci¹¿ obecne s¹ w œwiadomoœci wiêkszoœci litewskiej negatywne stereotypy Polaka, stymulowane przez czêœæ œrodowisk politycznych. Widz¹ oni w Polakach spolonizowanych Litwinów,
okupantów, w najgorszym wypadku nazywaj¹c ich V Kolumn¹. Armia
Krajowa jest przedstawiana jako zbrodnicza organizacja, dopuszczaj¹ca siê mordów na narodzie litewskim. Wbrew oczywistym faktom szerzone s¹ opinie o najwy¿szym stopniu skomunizowania Polaków wœród
innych narodów Litwy. Pseudooskar¿eniom szowinistycznych krêgów
litewskich, w tym szczególnie szowinistycznego stowarzyszenia „Vilnija”, wybielaj¹cych jednoczeœnie kolaboracje szerokich rzesz Litwinów z okupantem niemieckim oraz ich udzia³ w mordowaniu ¯ydów,
towarzysz¹ szykany w³adz administracyjnych w stosunku do Polaków,
maj¹ce wyraŸne piêtno narodowoœciowe. Pod pretekstem popierania
przez Polaków radzieckich w³adz polskie w³adze samorz¹dowe zosta³y
rozwi¹zane w 1991 r. i zast¹pione rz¹dami komisarycznymi. W³aœnie
w tym okresie dosz³o do najwiêkszych nieprawid³owoœci w procesie
zwrotu ziemi prawowitym w³aœcicielom (najczêœciej Polakom – Z.G.),
odbieraniu im nale¿nej w³asnoœci i przekazywaniu jej Litwinom. Zwa¿ywszy na wyj¹tkowo du¿¹ wartoœæ materialn¹ ziemi, zw³aszcza w rejonie wileñskim, dzia³ania te maj¹ wyraŸnie charakter antypolski. Nale¿y dodaæ, ¿e mimo objêcia w³adzy w rejonach przez polsk¹ partiê polityczn¹ AWPL, hamowanie zwrotu ziemi Polakom ma nadal miejsce.
Podczas gdy proces ten zosta³ w zasadzie ukoñczony w innych rejonach
Litwy, w „polskich” rejonach doszed³ on ledwie do po³owy.
Ze strony w³adz litewskich podejmowane s¹ systematyczne dzia³ania maj¹ce na celu marginalizacjê obecnoœci Polaków w ¿yciu publicznym. Widomym jej znakiem jest Ustawa o jêzyku litewskim uchwalona w 1995 r. nakazuj¹ca wy³¹czne pos³ugiwanie siê jêzykiem litewskim w urzêdach oraz uzale¿niaj¹ca zatrudnienie w instytucjach publicznych od znajomoœci tego jêzyka. Jêzyk polski jest rugowany równie¿ z innych obszarów. Decyzj¹ litewskich w³adz oœwiatowych
w 1999 r. zosta³ on usuniêty listy przedmiotów egzaminacyjnych na
egzaminie dojrza³oœci w szko³ach z polskim jêzykiem, nastêpnie po
protestach ludnoœci polskiej przywrócony jako przedmiot nieobowi¹z-
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kowy. Systematycznie zmniejszane s¹ nak³ady na rozwój polskiego
szkolnictwa, na remonty i modernizacjê szkó³, w³aœciwie zaprzestano
wydawania podrêczników dla szkó³ polskich. Co pewien czas uchwalane s¹ nowe akty reorganizuj¹ce szkolnictwo polskie, które w istocie
zmierzaj¹ do zmniejszenia liczby polskich szkó³. Gdyby nie pomoc finansowa w³adz polskich wiele placówek oœwiatowych zapewne uleg³oby likwidacji. Najbardziej bolesnym przyk³adem dyskryminacji na
tym polu s¹ ni¿sze nak³ady na do¿ywianie dzieci polskich w stosunku
do dzieci litewskich. Podobn¹ niechêæ dostrzegamy równie¿ na innych
p³aszczyznach: wieloletnie torpedowanie rejestracji polskiego uniwersytetu na Litwie; k³opoty z nostryfikacj¹ dyplomów uzyskanych na
uczelniach wy¿szych w Polsce. W tym kontekœcie do rangi symbolu
uchodzi ustawa sejmu litewskiego z 2002 r. o podwójnym obywatelstwie, dopuszczaj¹ca doñ tylko osoby litewskiego pochodzenia.
Od dzia³añ o charakterze dyskryminacyjnym w stosunku do Polaków nie jest niestety wolny równie¿ hierarchiczny Koœció³ katolicki
na Litwie. Mimo wielokrotnych próœb polskich katolików kolejni arcybiskupi wileñscy nie wyra¿aj¹ zgody na mszê polsk¹ w wileñskiej
katedrze. Zaobserwowaæ mo¿na przy tym ograniczanie w zakresie
kszta³cenia polskich kleryków oraz obsadzanie „polskich” parafii duchownymi litewskimi, czêsto bardzo s³abo znaj¹cymi jêzyk polski.
Wydarzeniem przelewaj¹cym przys³owiow¹ czarê goryczy by³o zabranie w 2005 roku za przyzwoleniem arcybiskupa wileñskiego obrazu Bo¿ego Mi³osierdzia z koœcio³a Ducha Œwiêtego.

BIBLIOTEKI POLSKIE NA LITWIE
BIBLIOTEKI SZKOLNE
Zgodnie z litewsk¹ ustaw¹ o bibliotekach w ka¿dej szkole ogólnokszta³c¹cej, a zatem tak¿e w szko³ach z polskim jêzykiem nauczania,
powinna znajdowaæ siê biblioteka20. OdpowiedŸ na pytanie, ile z 124
____________
20 Zob. Lietuvos respublikos bibliotekø ástatymos, „Valstybés Žinios” 1995, nr 51.
Zob. te¿ http://195.22.164.130/biblioteka
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szkó³ polskich ma bibliotekê, nie jest ³atwa. Niestety nie prowadzi siê
stosownej statystyki na poziomie administracji samorz¹dowej. Z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa mo¿emy przyj¹æ, ¿e biblioteki znajduj¹
siê we wszystkich szko³ach œrednich i podstawowych, a wiêc w sumie w 87 placówkach. Niewiadom¹ s¹ natomiast szko³y pocz¹tkowe.
Jak przypuszczamy, te poniek¹d obiektywne braki21 nie powinny rzutowaæ na wymowê uogólnieñ, poczynionych na bazie badañ oraz analizy i krytyki Ÿróde³.
Zacznijmy od „fizjonomii” biblioteki, czyli od jej wygl¹du zewnêtrznego. Najczêœciej, w ponad 90% przypadków biblioteka zajmuje
by³e pomieszczenie klasowo-lekcyjne, adaptowane na cele biblioteczne. Chlubnym wyj¹tkiem jest Szko³a Œrednia im. Jana Paw³a II w Wilnie. Jest tu pierwsza i bodaj jedyna polska biblioteka szkolna na Litwie, zaprojektowana i wykonana z myœl¹ o przeznaczeniu. Z regu³y
bibliotekê szkoln¹ tworz¹ dwie izby, z których jedna s³u¿y jako wypo¿yczalnia, magazyn i czytelnia (w przypadku braku czytelni). Druga izba pe³ni natomiast funkcjê magazynu podrêczników szkolnych.
Jest to ogólnolitewska norma, od której nie ma w zasadzie odstêpstw.
Osobliwoœci¹ litewskiego systemu oœwiaty jest wypo¿yczanie
uczniom bezp³atnych kompletów podrêczników. Ich gromadzeniem,
przechowywaniem i udostêpnianiem zajmuje siê biblioteka. Bol¹czk¹
wielu polskich bibliotek szkolnych jest zatem ciasnota, co pozostaje
poniek¹d w zwi¹zku z koniecznoœci¹ wygospodarowania w szkole
magazynu podrêcznikowego. Przyk³adowo ca³kowita powierzchnia
u¿ytkowa biblioteki w Ciechanowiszkach (rejon wileñski) to zaledwie
20 m2, w £awaryszkach (Lavoriškes)22 w rejonie wileñskim tylko
o 16 m2 wiêcej, tj. 36 m2. Na przeciwnym biegunie odnotowujemy bibliotekê Szko³y Œredniej im. Konarskiego w Wilnie o ³¹cznej powierzchni 80 m2, bibliotekê Szko³y Œredniej w Jaszunach (Jašiunai)
____________
21 Do podstawowych braków nale¿¹: niepe³na dokumentacja oraz brak odpowiedzi na ankiety.
22 W tekœcie g³ównym przy pierwszy raz wystêpuj¹cej nazwie topograficznej podano jej odpowiednik w jêzyku litewskim.
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w rejonie solecznickim, której metra¿ wynosi 77 m2 czy te¿ bibliotekê Szko³y Œredniej w Niemie¿y (Nemežis) w rejonie wileñskim o powierzchni 74 m2. Pomiêdzy wielkoœci¹ powierzchni biblioteki a jej
urz¹dzeniem zazwyczaj wystêpuje relacja prosta. Tam, gdzie miejsca
jest pod dostatkiem, jak np. w Niemenczynie (Nemenèiné) w rejonie
wileñskim, w Rukojniach (Rukainiai) w rejonie wileñskim czy
w Szkole Œredniej im. Konarskiego w Wilnie, „pe³noprawn¹” czêœci¹
biblioteki jest osobna czytelnia, w Rukojniach nawet dla 8 osób. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e jest to rzadkoœæ. Zdecydowanie czêœciej spotykanym
rozwi¹zaniem jest k¹cik czytelniczy zlokalizowany w bezpoœrednim
s¹siedztwie bibliotekarza, w wypo¿yczalni. Wyposa¿enie polskich bibliotek szkolnych jest zgo³a tradycyjne. Przewa¿aj¹ drewniane meble
biblioteczne, w tym rega³y, biurko bibliotekarza, sto³y i sto³ki. Nie ma
to zasadniczego wp³ywu na przechowywanie zbiorów. Wspominamy
o tym, gdy¿ w wielu przypadkach widoczny jest kontrast miêdzy wyposa¿eniem szko³y a wyposa¿eniem biblioteki na niekorzyœæ tej ostatniej23. Uwagê tê nale¿a³oby rozci¹gn¹æ równie¿ na sprzêt biblioteczny. Nie spotyka siê w nich ani magnetowidów, ani te¿ odtwarzaczy
kompaktowych. Towarzyszy temu zreszt¹ najczêœciej brak w bibliotece dokumentów, do których te urz¹dzenia s³u¿¹. Zupe³n¹ rzadkoœci¹
w bibliotece s¹ komputery, w odró¿nieniu od szkolnych pracowni
komputerowych. Jakkolwiek w ostatnich latach powiêksza siê jednak,
co godzi siê zauwa¿yæ, liczba bibliotek z komputerem. W niektórych
miejscach jednak, jak np. w Niemenczynie, sprzêt komputerowy jest
mocno przestarza³y.
WIELKOŒÆ KSIÊGOZBIORU
Wielkoœæ ksiêgozbiorów w polskich bibliotekach szkolnych na Litwie sytuuje je w przedziale od ok. 2000 do 28 000 woluminów. Ow¹
rozpiêtoœæ mo¿na z³o¿yæ na karb szeregu czynników. W du¿ym stop____________
23 Wiele na to przyk³adów znajdziemy w polonijnym banku danych o szko³ach
polskich na Litwie – zob. [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web:
http://www.polonijny-bank-danych.org.pl

50

Zdzis³aw Gêbo³yœ

niu wielkoœæ ksiêgozbioru jest determinowana przez typ szko³y. Odpowiednio wiêksze kolekcje spotykamy w bibliotekach szkó³ œrednich. Na przyk³ad biblioteka Szko³y Œredniej im. W. Syrokomli
w Wilnie liczy 22 792 woluminy, biblioteka w Szkole Podstawowej
w Kamionce (Akmené) – 3235 woluminów. Z tego uogólnienia wy³amuje siê jednak Szko³a Podstawowa w Kolonii Wileñskiej (Pavilnys) w dzielnicy Wilna z bibliotek¹ licz¹c¹ 9292 woluminy z jednej
strony oraz biblioteka Szko³y Œredniej w Czarnym Borze (Juodšiliai)
– 2800 woluminów, czy jeszcze mniejsza biblioteka Szko³y Œredniej
w Su¿anach (Sužionys) w rejonie wileñskim – 2143 woluminy. Jeœli
dodamy do tego, ¿e biblioteka szkolna w Su¿anach dzia³a od 1953 r.,
podczas gdy czarnoborska biblioteka dopiero od 1992 r., to musimy
wykluczyæ chronologiê powstania jako g³ówny czynnik ukszta³towania tak niewielkiego ksiêgozbioru.
Pewien wp³yw na wielkoœæ ksiêgozbiorów w poszczególnych bibliotekach mog³y mieæ cykliczne selekcje zbiorów. Dobrym przyk³adem jest tu biblioteka Szko³y Œredniej w Mickunach (Mickunai) w rejonie wileñskim, gdzie w ich rezultacie wielkoœæ ksiêgozbioru spad³a
prawie o po³owê: z 15 271 do 9396 woluminów24. Mo¿na zaryzykowaæ te¿ stwierdzenie, ¿e na ostatnie dziesiêciolecie ubieg³ego wieku
przypada spowolnienie budowy ksiêgozbiorów polskich bibliotek
szkolnych.
Biblioteki szkolne pad³y niew¹tpliwie ofiar¹ oszczêdnoœci finansowych ze strony w³adz ró¿nych szczebli. Bibliotekarz nie mia³ i nie ma
w tym wzglêdzie nic do powiedzenia. Zakup ksi¹¿ek i czasopism do
biblioteki pozostaje, tak jak w czasach radzieckich, w rêkach wydzia³u oœwiaty danej jednostki administracyjnej (miasta, rejonu). W rezultacie do bibliotek w polskich szko³ach kupuje siê przede wszystkim
ksi¹¿ki w jêzyku litewskim. Przyk³adowo do Szko³y Œredniej nr 14
w Wilnie zakupiono w 1997 r. 597 ksi¹¿ek, w tym 568 litewskich, 18
rosyjskich i 6 polskich. W 1996 r. do Szko³y Œredniej w Rudominie
(rejon wileñski) zakupiono 172 ksi¹¿ki, z tego 148 litewskich. W pe³____________
24 Zob. Z. Gêbo³yœ, Biblioteka szko³y œredniej w Mickunach..., s. 90.
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ni potwierdza tê tezê zestawienie kilkuletnich zakupów do biblioteki
Szko³y Œredniej im. J. S³owackiego w Bezdanach (Bezdonys) w rejonie wileñskim. Niestety nie uda³o siê znaleŸæ przeciwnego przyk³adu, tj. biblioteki, w której przewa¿a³yby zakupy literatury polskiej
nad literatur¹ w jêzyku litewskim. Przypadek bezdañski jest zupe³nie
nieusprawiedliwiony. W roku szkolnym 1999/2000 uczêszcza³o do
niej 117 uczniów, z tego 99 do klas polskich (85%), a tylko 18 do
klas rosyjskich. Nie mo¿emy tego oceniæ inaczej jak celowe i przemyœlane dzia³anie zmierzaj¹ce do jednostronnego (pod wzglêdem jêzykowym) ukierunkowania ksiêgozbioru. Z punktu widzenia realizacji zadañ dydaktycznych mo¿na je oceniæ u¿ywaj¹c jedynie przymiotnika szkodliwy.
Sytuacjê ratuje pomoc ksi¹¿kowa p³yn¹ca z Polski. Dociera ona na
Litwê ró¿nymi kana³ami: prywatnym i instytucjonalnym. Szczególne
miejsce w zbieraniu i ekspedycji polskich ksi¹¿ek na Litwê przypada
Fundacji Pomocy Szko³om Polskim na Wschodzie im. Goniewicza.
W latach 1997-1998 przyk³adowo do biblioteki w Mickunach nap³ynê³o z Polski ok. 1400 ksi¹¿ek. Do roku 2000 nap³ynê³o do biblioteki bezdañskiej z Polski ogó³em 1770 ksi¹¿ek. Uchwycenie skali pomocy z Polski jest bardzo trudne, poniewa¿ w myœl zaleceñ metodycznych biblioteki nie ujmuj¹ darów z Polski w sprawozdaniach, nie
rejestruj¹ ich te¿ w katalogach, co mo¿e byæ odczytywane jako tworzenie pewnego stanu tymczasowoœci. Podsumowuj¹c tê kwestiê, nale¿y stwierdziæ, ¿e w pierwszej fazie (na pocz¹tku lat 90.) nap³ywa³o
do bibliotek bardzo wiele ksi¹¿ek. Czêsto by³y to jednak dary przypadkowe, tj. nieadekwatne do potrzeb. Aktualnie nast¹pi³a przemiana
jakoœciowa, m.in. dziêki Polskiej Akcji Humanitarnej. Do bibliotek
trafia mniej ksi¹¿ek, w rzadszych odstêpach, ale s¹ to ksi¹¿ki odpowiadaj¹ce rzeczywistym potrzebom szkó³25. Przekonanie o nieadekwatnoœci ksiêgozbiorów w polskich bibliotekach szkolnych w stosunku do ich zadañ pozwala potwierdziæ niemal w pe³ni ich analiza
____________
25 Zob. Polska Akcja Humanitarna, [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide
Web: http://pah.ngo.pl/dok_lit_ksiaz.html
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jêzykowa i rzeczowa. Jak ju¿ nadmienialiœmy, pozosta³oœci¹ po czasach radzieckich s¹ nieproporcjonalnie du¿e partie rosyjskojêzyczne
w bibliotekach. Dotyczy to zw³aszcza szkó³ polsko-rosyjskich lub by³ych szkó³ rosyjskich.
LITERATURA PIÊKNA
Misj¹ szkó³ polskich na Litwie jest m.in. zapoznanie swoich wychowanków z dziedzictwem kultury i literatury polskiej. W realizacji
tego zadania biblioteka mo¿e dopomóc tylko w niewielkim stopniu.
Wniosek taki wyp³ywa wyraŸnie z analizy obecnoœci w ksiêgozbiorach obowi¹zkowych lektur szkolnych.
Przedmiotem analizy uczyniono tylko polsk¹ literaturê wspó³czesn¹ dla klasy XII, aby uwypukliæ rozmiar tego zjawiska. Co z niej
wynika? Otó¿ najlepiej zaopatrzone w lektury s¹ szko³y w Wilnie:
Szko³a Œrednia im. W. Syrokomli, Gimnazjum im. A. Mickiewicza,
a spoza Wilna, Szko³a Œrednia w Rudziszkach (Rûdiškés) w rejonie
trockim oraz Szko³a Œrednia im. M. Baliñskiego w Jaszunach. Na
przeciwleg³ym biegunie znajduj¹ siê ju¿ wspominane Su¿any, gdzie
nie ma w bibliotece ani jednej ksi¹¿ki z tego krêgu oraz Awi¿eny
(Aviženai), Ejszyszki (Eišiškés), Bia³a Waka i Po³uknie (Polukne),
gdzie znajduje siê tylko 1 lektura obowi¹zkowa dla klasy XII. Spoœród autorów najlepiej s¹ reprezentowani: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, W³adys³aw Broniewski, Zofia Na³kowska. Bardzo s³abo zaopatrzone s¹ biblioteki w poezjê Wis³awy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta oraz, co mo¿e dziwiæ, w ksi¹¿ki wilnian: Czes³awa
Mi³osza i Tadeusza Konwickiego. Rzeczywistym problemem w tej
kwestii jawi siê jednak nie tyle reprezentacja klasyków polskich, co
liczba egzemplarzy danego tytu³u przypadaj¹ca na ucznia. Nie ma tu
wiêkszego znaczenia lokalizacja biblioteki. Determinuje ona tylko nasilenie ogólnej tendencji. Czy to Wilno, rejon wileñski, czy rejon solecznicki, problem ten wystêpuje z podobnym natê¿eniem. Liczba
uczniów przypadaj¹ca na 1 lekturê ukazuje prawdziw¹ skalê jego wystêpowania. Z punktu widzenia ucznia ró¿nica miêdzy dostêpnoœci¹
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poszczególnych lektur jest niewielka, je¿eli do 1 lektury aspiruje 10,
20, 30, a nawet 50 uczniów. Sytuacja w szko³ach rejonu wileñskiego
jest tylko pozornie lepsza. Wprawdzie nie ma tam takich dysproporcji w dostêpie do lektur jak w Wilnie, ale te¿ i samych lektur jest
o wiele mniej. S³ab¹ stron¹ polskich bibliotek szkolnych na Litwie
jest równie¿ prenumerata gazet i czasopism tak w jêzyku polskim, jak
w jêzyku litewskim. Regu³¹ jest tutaj zupe³ny brak prenumeraty lub
niewielka liczba prenumerowanych tytu³ów – od 2 do 4.
UDOSTÊPNIANIE ZBIORÓW I DZIA£ALNOŒÆ INFORMACYJNA
Miar¹ u¿ytecznoœci biblioteki w szkole jest m.in. zasiêg czytelnictwa. Mimo wykazanych niedostatków nie wygl¹da on najgorzej w poszczególnych bibliotekach, osi¹gaj¹c 70-90% ogó³u uczniów, np.
w Rudominie (Rudomino) wynosi 70%, w Niemenczynie ok. 84%,
a w Mickunach a¿ 90%. Powtarzaj¹c¹ siê prawid³owoœci¹ jest du¿y
zasiêg czytelnictwa w klasach I-IV oraz IX-XII. Jak siê wydaje, wiele zale¿y od tego, jak wygl¹da praca z czytelnikiem, a w³aœciwie, jaka jest jej intensywnoœæ oraz ró¿norodnoœæ formalna. Bibliotekarze
polskich bibliotek szkolnych wykorzystuj¹ w swej pracy tradycyjne
formy, jak konkursy, wystawy i pogadanki. Rzadkoœci¹ jest natomiast
prowadzenie lekcji bibliotecznych czy organizowanie kó³ek bibliotecznych. Trudno tu winiæ jedynie bibliotekarza. Przeszkod¹ jest raczej jego status. Jest on wprawdzie cz³onkiem rady pedagogicznej
szko³y, ale nie jest formalnie jak w Polsce nauczycielem. W zwi¹zku
z tym w myœl litewskich przepisów nie ma on uprawnieñ do prowadzenia lekcji. Jest to jednak mo¿liwe, o czym œwiadczy przyk³ad Niemenczyna, Mickun oraz Szko³y Œredniej im. Konarskiego w Wilnie,
gdzie lekcje biblioteczne s¹ prowadzone dziêki determinacji bibliotekarza oraz ¿yczliwoœci dyrektora szko³y, który udziela bibliotekarzowi okresowych gratyfikacji. Z ca³¹ pewnoœci¹ warunki udostêpniania
nie s¹ przeszkod¹ w upowszechnieniu czytelnictwa.
Analizuj¹c te warunki w poszczególnych szko³ach, mo¿na dostrzec
ich spore zró¿nicowanie, zw³aszcza w zakresie czasu i liczby wypo-
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¿yczanych jednorazowo ksi¹¿ek26. Przeszkód tych nale¿y ju¿ raczej
szukaæ w ubogim warsztacie informacyjnym bibliotek. W wiêkszoœci
bibliotek jest tylko jeden katalog, tj. katalog alfabetyczny. Regu³¹,
niestety zgodn¹ z przepisami27 jest brak katalogu systematycznego.
Wyj¹tkiem jest biblioteka w Su¿anach. Dodatkowym utrudnieniem
w dostêpie do zbiorów jest rozbicie katalogu alfabetycznego na trzy
katalogi jêzykowe: polski, litewski i rosyjski. Sami bibliotekarze
przecz¹ temu, twierdz¹c, ¿e eliminuje je niemal powszechna znajomoœæ tych jêzyków wœród m³odzie¿y. Pozytywnym przyk³adem jawi¹
siê tu biblioteki w Kowalczukach i Niemenczynie z dwoma katalogami: alfabetycznym i rzeczowym.
Dwie ostatnie konstatacje mog¹ dowodziæ jeszcze jednej rzeczy:
s³abego albo – mówi¹c eufemistycznie – nieodpowiedniego przygotowania zawodowego personelu bibliotek. W istocie rzeczy w bibliotekach przewa¿aj¹ bibliotekarze bez fachowego wykszta³cenia. S¹ to
zazwyczaj nauczyciele ró¿nych przedmiotów: historycy, filolodzy,
dobrze, jeœli uzupe³niaj¹ oni swoje kwalifikacje podczas warsztatów
bibliotekarskich na Litwie lub w Polsce28. W kilku bibliotekach –
Niemenczyn, Koleœniki (Kolesninkai), Rudomino – kadrê stanowi¹
absolwenci wy¿szych studiów bibliotekarskich. Mankamentem w pracy polskich bibliotek szkolnych jest rzadkie wystêpowanie kartotek
tematycznych. Pozytywnym wyj¹tkiem potwierdzaj¹cym tê smutn¹
regu³ê s¹ m.in. biblioteki w Kowalczukach, w Niemenczynie oraz biblioteka Szko³y Œredniej im. Konarskiego w Wilnie.
____________
26 Przyk³adowo w bibliotece rudomiñskiej szko³y œredniej uczeñ mo¿e jednorazowo
wypo¿yczyæ 5 ksi¹¿ek na 30 dni; nauczyciel – do 10 ksi¹¿ek na czas nieograniczony.
W bibliotece szko³y œredniej w Miednikach przyjêto nieco inne rozwi¹zanie. Uczeñ mo¿e tu wypo¿yczyæ od 3 do 5 ksi¹¿ek na 15 dni, natomiast nauczyciel tê sam¹ liczbê na
dwukrotnie d³u¿szy czas. Jak widzimy zatem, nie ma tu jednolitoœci, i byæ nie musi.
27 Bendrojo Lavinimo Mokyklos Biblioteka. PATVIRTINTA Ðvetimo ir mokslo
ministerijos 1998 01 27, ásakymu Nr. 173 Kultûros ministerijos 1998 01 27 Ásakymo Nr. 57.
28 Zaledwie kilku bibliotekarzy ma wy¿sze wykszta³cenie bibliotekoznawcze (Rudomina, Koleœniki), w tym jeden (Koleœniki) ukoñczy³ studia wy¿sze w Polsce.
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Naszkicowany obraz polskich bibliotek szkolnych na Litwie na
prze³omie tysi¹cleci jawiæ siê mo¿e jako katalog niedostatków, problemów i potrzeb. Ciasnota, brak czytelni, niewielkie ksiêgozbiory,
brak podstawowych lektur szkolnych, nielicznie prenumerowane gazety, nik³y zakup polskich ksi¹¿ek, brak katalogów i kartotek, niefachowa obsada personalna. To najwa¿niejsze cechy charakterystyczne
po stronie mankamentów. Ich nagromadzenie w jednym miejscu, tzn.
w jednej polskiej bibliotece, uto¿samianej z ogó³em polskich bibliotek szkolnych, niew¹tpliwie nie wystawia³oby im najlepszego œwiadectwa. Do polskich bibliotek szkolnych zaliczymy z ca³¹ pewnoœci¹
ksiêgozbiory trzech szkó³ rolniczych w Wojdatach, Bia³ej Wace
i Dzieweniszkach, w których nauka odbywa siê w jêzyku polskim i litewskim. Kilkudziesiêciotysiêczny ksiêgozbiór posiada Uniwersytet
Polski w Wilnie (ok. 50 tys. ksi¹¿ek). Kolekcje ksi¹¿ki polskiej zlokalizowane s¹ równie¿ przy Polskim Centrum Katechetycznym dzia³aj¹cym przy parafii œw. Ducha. Niestety brak w Ÿród³ach jakichkolwiek informacji czy wzmianek na ten temat, a próby uzyskania odpowiedzi u zainteresowanych zakoñczy³y siê niepowodzeniem.
BIBLIOTEKI POLSKICH ORGANIZACJI SPO£ECZNYCH
Drug¹ ga³êzi¹ polskiego bibliotekarstwa na Litwie – w pe³ni rodzim¹, tj. tworzon¹ i rozwijan¹ przez miejscowych Polaków, wspó³decyduj¹cych równie¿ o jej obliczu – s¹ biblioteki nale¿¹ce do polskich
organizacji spo³eczno-kulturalnych i politycznych. Jest to, zaznaczmy
ju¿ na wstêpie, najs³absze jej ogniwo. W zasadzie ogranicza siê do
piêciu bibliotek, w tym czterech nale¿¹cych do Zwi¹zku Polaków na
Litwie, najsilniejszej organizacji reprezentuj¹cej interesy polskiej
spo³ecznoœci. Najwiêksza z nich, Biblioteka Zarz¹du Miejskiego ZPL,
mieœci siê w Wilnie, dwie na po³udniowych rubie¿ach Wileñszczyzny,
w Domach Polskich w Ejszyszkach29 i Druskiennikach, czwarta dzia____________
29 Dom Polski w Ejszyszkach dzia³a od 1999 r. Mieœci siê w nim czytelnia i wypo¿yczalnia ksi¹¿ek licz¹ca ok. 2 tys. tomów,
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³a przy Oddziale ZPL w Kownie. Nie jest to wiele jak na kilkunastotysiêczn¹ (ok. 14 000 cz³onków) organizacjê stawiaj¹c¹ sobie za cel
m.in. krzewienie i podtrzymywanie polskoœci na tych obszarach. Dopiero od niedawna zreszt¹ ZPL, a w³aœciwie AWPL, zaczê³a przejawiaæ wiêksze zainteresowanie tym segmentem kultury, koncentruj¹c
siê jednakowo¿ na zaopatrzeniu w ksi¹¿ki polskie przez biblioteki publiczne w terenie. Wstydliwym poniek¹d tematem jest nieobecnoœæ
biblioteki w najwiêkszym polskim obiekcie kulturalnym Wilna, jakim
jest Dom Kultury Polskiej30.
Biblioteka ZPL w 2006 r. obchodzi³a piêtnastolecie dzia³alnoœci.
Placówka od razu zyska³a sobie akceptacjê i popularnoœæ wœród polskiej spo³ecznoœci Wilna i okolic – odwiedzaj¹ j¹ równie¿ mieszkañcy rejonów wileñskiego i trockiego. Przez ca³y ten czas mieœci siê
w siedzibie ZM ZPL przy ul. Pylimo 45-2, na pierwszym piêtrze, a od
niedawna w nowym, wiêkszym w stosunku do poprzedniego, pomieszczeniu (60 m2). Kieruje ni¹ od pocz¹tku jej istnienia Bronis³awa
Koz³owska, bibliotekarz z d³ugoletnim sta¿em zawodowym. W 1993 r.
biblioteka liczy³a 6000 ksi¹¿ek, w 2004 r. dwukrotnie wiêcej, tj. oko³o 12 000 woluminów. Trzon ksiêgozbioru, zarówno wtedy, jak i obecnie, stanowi polska literatura piêkna, nie brak w niej jednak ksi¹¿ek
historycznych, s³owników i encyklopedii. W bibliotece mo¿na przeczytaæ bie¿¹c¹ prasê polsk¹ wydawan¹ na Litwie oraz prasê kolorow¹ wydawan¹ w Polsce. Biblioteka posiada równie¿ niewielk¹ wideotekê (50 kaset) z ekranizacjami literatury polskiej, filmami dokumentalnymi i filmami dla dzieci.
Spogl¹daj¹c na ca³oœæ ksiêgozbioru, mo¿na powiedzieæ, ¿e daleko
mu do kompletnoœci oraz konkurencyjnoœci, zw³aszcza w stosunku do
zasobów Instytutu Kultury Polskiej w Wilnie. Niewystarczaj¹cy
w stosunku do potrzeb czytelników jest dzia³ literatury popularnonaukowej, dalekie od aktualnoœci zasoby literatury piêknej oraz encyklopedii, prawie nieobecne s¹ bie¿¹ce czasopisma z Polski. Tu dotyka____________
30 Zob. Strona internetowa Domu Polskiego [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny
w World Wide Web: http://pl.polskidom.lt
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my delikatnej materii finansowania biblioteki. G³ównym Ÿród³em zaopatrzenia biblioteki przez te wszystkie lata byli i nadal s¹ ofiarodawcy z Polski, indywidualni i instytucjonalni, np. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie. W ostatnich latach zainteresowanie losami polskiej diaspory na Litwie ze strony rodaków z Polski s³abnie, s³abnie
te¿ strumieñ darów ksi¹¿kowych z Macierzy. W ich miejsce pojawiaj¹ siê darczyñcy z Wilna, wileñscy Polacy. Od czasu do czasu biblioteka mo¿e liczyæ na „finansowy zastrzyk” ze strony ZPL. Nie rozwi¹zuje to jednak problemu finansowania biblioteki jako takiego. Miar¹
potrzebnoœci i u¿ytecznoœci ka¿dej biblioteki s¹ jej czytelnicy.
W 2004 roku biblioteka ZPL rejestrowa³a ok. 500 osób, a w tym gronie znalaz³y siê kobiety (wiêkszoœæ), osoby starsze, uczniowie, studenci. W minionych latach zjawiali siê w bibliotece równie¿ Litwini
i Rosjanie, ale obecnie skutecznie odci¹ga ich bogatszy i aktualniejszy repertuar medioteki Instytutu Kultury Polskiej. To jednak wcale
niema³o, zwa¿ywszy, ¿e biblioteka jest otwarta tylko 2 dni w tygodniu (wtorek i czwartek) po 5 godzin (1300-1800). Jest to nawet pewien regres w stosunku do 1993 r., kiedy biblioteka by³a dostêpna
przez 17 godzin w tygodniu (tak¿e w niedzielê). Przypomnijmy jednak, ¿e jest to instytucja prowadzona spo³ecznie przez jedn¹ osobê –
zob. tabela 4.
Tabela 4. Biblioteka ZPL w Wilnie (2004)
Biblioteka ZPL
ok. 12 000 woluminów
50 kaset wideo
Aktualna polska prasa wydawana w Wilnie
nieregularnie, z opóŸnieniem nap³ywaj¹ca prasa polska wydawana w Polsce
ok. 500 czytelników
ok. 60 m2
Źród³o: Gêbo³yœ Z., Spotkanie po latach (Biblioteka ZPL w Wilnie), „Bibliotekarz”
2005, nr 1, s. 24-25
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Odrêbnego opisania wymaga Dom Polski w Ejszyszkach, najbardziej „polskim” miasteczku na Litwie31. W roku 2000 staraniem
Wspólnoty Polskiej zosta³a odremontowana tam kamieniczka i oddana do u¿ytku jako wielofunkcyjna placówka kulturalna, której czêœci¹
jest biblioteka. Zmiany personalne, które nast¹pi³y w miêdzyczasie,
sprawi³y, ¿e biblioteka licz¹ca ok. 1500 ksi¹¿ek znajduje siê w stanie
zupe³nie pocz¹tkowym. Brak jej podstawowego warsztatu, w rodzaju
inwentarza i katalogu. Ksi¹¿ki wypo¿yczane s¹ na tzw. zeszyt. Rocznie odwiedza bibliotekê oko³o 100 czytelników, jednak nie tylko po
to, by wypo¿yczyæ ksi¹¿ki, ale równie¿ o nich porozmawiaæ w kameralnych warunkach przy kawie32.
W pewnym sensie osobliwoœci¹ poœród bibliotek polskich jest czytelnia dzie³ Józefa Mackiewicza, przy redakcji czasopisma „Nasz
Czas”; osobliwoœci¹ z uwagi na „jednowymiarowy” dobór literatury
oraz ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wypo¿yczania dzie³ równie¿ w formie
elektronicznej33.
Zupe³nie wyj¹tkow¹ na tym tle inicjatyw¹ spo³eczn¹ jawi siê Archiwum Wileñskie. Zosta³o za³o¿one Wilnie w paŸdzierniku 2006 r.
przez znanego polskiego dzia³acza politycznego i dziennikarza, Jana
Sienkiewicza, pod patronatem i we wspó³pracy z Oœrodkiem „Karta”
i Archiwum Wschodnim w Warszawie. Archiwum stawia sobie za cel
gromadzenie materia³ów dotycz¹cych Polaków na Litwie od czasów
najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Znajduj¹ siê tu materia³y pisane (orygina³y i kopie) i drukowane, w sposób bezpoœredni lub poœredni dokumentuj¹ce wszystkie aspekty ¿ycia Polaków na WileñszczyŸnie i innych obszarach Litwy. Zamiarem za³o¿ycieli jest te¿
utworzenie przy Archiwum biblioteki. W za³o¿eniu ma to byæ oœrodek dostêpny dla ka¿dego – s³u¿¹cy zarówno celom edukacyjnym,
____________
31 Ludnoœæ Ejszyszek liczy ok. 3600 mieszkañców, z których ponad 95% to Polacy – zob. [dostêp: 2007-05-10]. Dostêpny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ejszyszki
32 Informacje uzyskane od dyrektora Domu Polskiego w Ejszyszkach, Anny Jaœwi³.
33 Redakcyjna wypo¿yczalnia dzie³ Józefa Mackiewicza [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.nasz-czas.lt/702/wypozycz.html
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kulturalnym, jak i naukowo-badawczym – prowadz¹cy równie¿ dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹ (konkursy pamiêtnikarskie, kronikarskie, historyczne)34.
KSIÊGOZBIORY POLSKIE W BIBLIOTEKACH LITEWSKICH
Ksi¹¿ka polska na Litwie funkcjonuje od wieków. Jej obecnoœæ
w ksiêgozbiorach publicznych i prywatnych jest czymœ zupe³nie naturalnym, pomimo niesprzyjaj¹cych jej okresów historycznych (czas
zaborów, okupacja hitlerowska, okres po II wojnie œwiatowej). Ksi¹¿kê polsk¹ mo¿na napotkaæ praktycznie w ka¿dej bibliotece naukowej
i publicznej na WileñszczyŸnie, tj. na obszarze zwartego zamieszkiwania spo³ecznoœci polskiej. Wiêksze jej skupiska, kolekcje historyczne sprzed 17 wrzeœnia 1939 r., a tak¿e wcale niema³e zbiory
ksi¹¿ki wspó³czesnej o charakterze naukowym s¹ dostêpne w g³ównych bibliotekach naukowych Litwy, tj. w Bibliotece Narodowej im.
M. Mažvydasa, w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk (dawna Biblioteka Towarzystwa Przyjació³ Nauk), w Bibliotece Uniwersytetu
Wileñskiego. Kolekcje polskiej ksi¹¿ki naukowej jako odrêbne ksiêgozbiory specjalistyczne stanowi¹ trzon bibliotek dwóch wileñskich
polonistyk, dzia³aj¹cych przy Uniwersytecie Wileñskim oraz Wileñskim Uniwersytecie Pedagogicznym35. Kr¹g adresatów wymienionych bibliotek ze zrozumia³ych wzglêdów ogranicza siê do studentów, pracowników naukowych oraz zainteresowanych nauk¹. Specyficznym ksiêgozbiorem na tej bibliotecznej mapie jest Biblioteka Publiczna im. Mickiewicza w Wilnie. Jest to ksi¹¿nica naukowa o charakterze publicznym, gromadz¹ca zarówno ksi¹¿ki naukowe, jak i literaturê piêkn¹. Przynajmniej potencjalnie powinna równie¿ gromadziæ ksi¹¿ki i czasopisma w jêzyku polskim, zwa¿ywszy, i¿ Polacy
____________
34 Archiwum Wileñskie. Ocalmy pamiêæ!, „Kurier Wileñski” 2006 (2 X), s. 5.
35 VPU MOKSLINËS VEIKLOS ATASKAITA 2003 [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.vpu.lt/bibl/elvpu/43578.pdf;Polonistikos centro.darbuotojai [dostêp: 2007-03-13]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.flf.
vu.lt/index.php?id=47
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stanowi¹ a¿ 18% (ok. 110 tysiêcy) mieszkañców Wilna. W rzeczywistoœci jej oferta jest w tym wzglêdzie bardzo uboga. W roku 1990 biblioteka mia³a w swoich zasobach zaledwie 2,9% ksi¹¿ek w jêzyku
polskim, podczas gdy czytelników-Polaków by³o odpowiednio 12%.
W 1996 roku zbiory polskie wzros³y do 4% – czytelników polskich
by³o 13%36. Niestety sytuacja prawie siê nie zmieni³a od tego czasu.
Z informacji uzyskanej z Biblioteki Adama Mickiewicza wynika, i¿
ksiêgozbiór polskojêzyczny 11 lat póŸniej wzrós³ o 0,05%, czyli wyniós³ 4,05%, tymczasem stali czytelnicy-Polacy stanowi¹ 12,03%. Na
tle tej ponurej statystyki cieszy jedynie fakt, ¿e biblioteka prenumeruje obecnie 18 tytu³ów w jêzyku polskim – zob. tabela 5.
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Tabela 5. Biblioteka Publiczna w Wilnie im. A. Mickiewicza. Dane statystyczne (2007)
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Źród³o: Informacja uzyskana od Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza w Wilnie

Nieco lepiej kszta³tuje siê sytuacja w sieci samorz¹dowych bibliotek publicznych Wilna, chocia¿ i tam ksiêgozbiór w jêzyku polskim
to zaledwie 6,2% ca³ego zasobu ksi¹¿ek. Niemniej wymownym faktem jest prenumerata przez centraln¹ bibliotekê publiczn¹ Wilna tylko
jednego czasopisma w jêzyku polskim – zob. tabela 6.

____________
36 M. Kocójowa, G³ód polskiej ksi¹¿ki na WileñszczyŸnie w latach 1989-1990, [w:]
Mniejszoœci polskie i Polonia w ZSRR, red. H. Kubiak, Wroc³aw–Kraków 1992,
s. 237-243.
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Rok

Tabela 6. Centralna Samorz¹dowa Biblioteka Publiczna w Wilnie.
Dane statystyczne (2006)

1

Źród³o: Informacja uzyskana od Centralnej Samorz¹dowej Biblioteki Publicznej
w Wilnie

Podstawowym Ÿród³em zaopatruj¹cym Polaka z Litwy w ksi¹¿kê
polsk¹ s¹ – czy powinny byæ – biblioteki publiczne. Ich sieæ obejmuje ca³e pañstwo litewskie. Bibliotekê spotkaæ mo¿na praktycznie
w ka¿dej gminie, rejonie i powiecie Litwy. Specjalnego znaczenia
w omawianym kontekœcie nabieraj¹ biblioteki publiczne znajduj¹ce
siê w skupiskach, w których zamieszkuj¹ Polacy. W szczególnoœci
mamy na myœli Wilno oraz rejony zamieszka³e przez Polaków: rejony wileñski, solecznicki, trocki, œwiêciañski i szyrwincki. Niestety biblioteki te nie prowadz¹ statystyki zbiorów ani czytelnictwa
z uwzglêdnieniem czynnika narodowoœciowego. Tak przynajmniej
deklaruj¹ w swych odpowiedziach na ankiety pisemne lub zapytania
telefoniczne37. Badania autora w odniesieniu do bibliotek najbardziej
polskiej dzielnicy Wilna – Nowej Wilejki – potwierdzaj¹ smutn¹
w wymowie konstatacjê o znikomej obecnoœci ksi¹¿ki polskiej w bibliotekach wileñskich38 – zob. tabela 7.

____________
37 Niestety wiêkszoœæ ankietowanych nie odpowiedzia³a ani na zapytania telefoniczna, ani kilkakrotne monity pocztowe i elektroniczne autora.
38 Zob. Z. Gêbo³yœ, E. War¿agolis, Biblioteka miejscem komunikacji, integracji
i budowania tolerancji (na przyk³adzie bibliotek publicznych w Wilnie)..., s. 346-359.
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Tabela 7. Biblioteki publiczne w rejonach zwartego zamieszkiwania Polaków
Nazwa rejonu

Liczba bibliotek

Wielkoœæ
ksiêgozbioru

Liczebnoœæ
Polaków (2001)

m. Wilno

27 bibliotek,
w tym 3 biblioteki
dzieciêce

ok. 789 380 tys. wol.

ok. 108 tys.
(18%)

Rejon wileñski

Rejon solecznicki

Rejon trocki

42 biblioteki

472 896 wol.
(literatura w jêzyku
polskim – 18,3 %);
93 156 czytelników
(czytelnicy-Polacy –
63,5%)

61,3%

28 bibliotek

373 tys. ksi¹¿ek
i czasopism (32 383
w jêz. polskim –
10,4%);
11 078 czytelników
(czytelnicy-Polacy
– ok. 87 000 – 90%)

79%

18 bibliotek

63255 wol.
2315 czytelników;
71 980 wypo¿yczeñ
(2001)

37 368 ogó³em;
Polacy – 12 403

Rejon œwiêciañski

24 biblioteki

257 592 wol.
31 909 czytelników

Ogó³em 32 992
mieszkañców,
w tym 47,4%
stanowi¹ Litwini,
28,8% – Polacy

Rejon szyrwincki

21 bibliotek

181 369 wol.
11 247 czytelników

2019

Źród³o: World Wide Web http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Vilniaus
_raj200662794725.pdf
http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Traku_raj200662623058.pdf
http://cid.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Svencioniu_raj200662694712.pdf
http://www.lnb.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/Sirvintu_raj200662622618.pdf
http://193.219.130.3/stotisFiles/uploadedAttachments/Vilniaus_m200662794443.pdf
[dostêp: 2007-03-13].
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BIBLIOTEKI POLSKIE
(FINANSOWANE PRZEZ PAÑSTWO POLSKIE)
Jak ju¿ wielokrotnie zaznaczaliœmy, pañstwo polskie i Polacy z Polski wspieraj¹ swoich rodaków z Litwy, m.in. przekazuj¹c im liczne dary w postaci ksi¹¿ek. Nie sposób wymieniæ tu wszystkich ofiarodawców instytucjonalnych i prywatnych, jest ich tak wielu, a ich kr¹g zatacza prawie ca³¹ Polskê. Niew¹tpliwie do najwa¿niejszych z nich nale¿¹ Wspólnota Polska, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie.
Liczne s¹ kontakty szkó³ z Polski ze szko³ami polskimi z Wileñszczyzny, czego owocem s¹ równie¿ dary ksi¹¿kowe. Nie nale¿y zapominaæ
o oficjalnej wspó³pracy polskich rejonów, wileñskiego i solecznickiego, która równie¿ przyczynia siê do nap³yniêcia ksi¹¿ki polskiej na Wileñszczyznê. W roku 2005 g³oœnym echem odbi³ siê dar Polskiego Radia SA, które przekaza³o swoj¹ likwidowan¹ bibliotekê Polakom na Litwie. Polskie wydawnictwa uczestnicz¹ regularnie w wystawach ksi¹¿ki, co jest tak¿e okazj¹ do promocji ksi¹¿ki polskiej. Niezale¿nie od tego mo¿na j¹ nabyæ w prawie wszystkich wileñskich ksiêgarniach.
Instytucj¹, która mimo krótkiego okresu dzia³alnoœci wybitnie zas³u¿y³a siê w dziele upowszechniania polskiej ksi¹¿ki, i szerzej polskiego s³owa, jest Medioteka Instytutu Polskiego (IP) w Wilnie, dzia³aj¹ca od 2003 r., s³u¿¹ca m.in. popularyzacji kultury polskiej i myœli
naukowej – zob. tabela 8.
Tabela 8. Rozwój Medioteki IP w Wilnie w latach 1999-2004
Rok

Liczba
ksi¹¿ek

Liczba p³yt
oraz CD

2005

3700

410

Czasopisma (iloœæ Filmy (iloœæ
tytu³ów krajowych
tytu³ów
11

610

Czytelnicy
650

Źród³o: Sprawozdanie dyrektor IP w Wilnie dr M. Kasner, 2 marca 2005; Informacja
Bo¿eny Tautkiene, sekretarki Instytutu Polskiego w Wilnie, Wilno, 14 XII 2005.

Z zestawienia tego wynika po pierwsze, ¿e ksiêgozbiór IP ma profil wyraŸnie humanistyczny, po drugie, ze dominuj¹c¹ pozycjê zajmuje w nim dzia³ historyczny, a po trzecie, ¿e du¿¹ wagê przyk³ada siê
budowaniu kolekcji dzie³ poœwiêconej sztuce polskiej w szerokim te-
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go s³owa znaczeniu (sztuki plastyczne, literatura, film, architektura).
Drug¹ osobliwoœci¹, tym razem pozytywn¹, jest jedna pó³ka z przek³adami literatury polskiej na jêzyk litewski. Literatura piêkna jest reprezentowana m.in. przez naszych klasyków: Sienkiewicza, S³owackiego, Mickiewicza, Tuwima, Reymonta i Szymborsk¹. W dziale literackim s¹ zgromadzone podstawowe kompendia z zakresu literatury
powszechnej i polskiej. Dzia³ historyczny wype³niaj¹ m.in. ksi¹¿ki
o Pi³sudskim, o Powstaniu Warszawskim oraz syntezy z zakresu historii powszechnej. Niew¹tpliwie mocn¹ stron¹ medioteki jest zbiór czasopism. Od roku 2003 jest to 14 tytu³ów czasopism krajowych („Polityka”, „Rzeczpospolita”, „Forum”, „Twórczoœæ”, „Literatura”, „Tygodnik Powszechny”, „Twój Styl”, „Poradnik Domowy”, „Literatura na
œwiecie”, „Jazz Forum”, „Dialog”, „Sukces”, „Teatr”, „Kino” („Gazeta Wyborcza”, „Cogito”) oraz kilka tytu³ów w jêzyku polskim i litewskim wydawanych na Litwie („Lietuvis Menas”, „Nasz Czas”, „Tygodnik Wileñszczyzny”, „Znad Wilii”, „Kulturos baras”). Od 2005 roku
z uwagi na znikome zainteresowanie czytelników dzienniki zosta³y zast¹pione wydaniami internetowymi39.
Ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ do atutów biblioteki nale¿¹ starannie
kompletowane p³ytoteka i filmoteka. W sk³ad p³ytoteki wchodz¹ m.in.
polskie melodie i pieœni patriotyczne, polska muzyka klasyczna i popularna, jazz i muzyka filmowa. Zainteresowani znajd¹ w tej kolekcji równie¿ nagrania z utworami poetyckimi, audycjami naukowymi,
gospodarczymi i religijnymi. Nie mo¿e w niej zabrakn¹æ równie¿ polskiego hymnu narodowego oraz nagrañ do nauki jêzyka litewskiego.
Zainteresowanie polsk¹ ksi¹¿k¹, polskimi czasopismami i – id¹c dalej – polskim s³owem drukowanym i elektronicznym wœród Polaków
jest czymœ naturalnym. Narodowoœæ jest g³ównym wyznacznikiem tego zainteresowania. Najwiêcej atencji w stosunku do polskiego s³owa
____________
39 W 2005 roku abonowano nastêpuj¹ce tytu³y: „Forum”, „Kino”, „Polityka”, Teatr”, Poradnik Domowy”, „Auto Œwiat”, „Sekretariat”, „Pc World Komputer + Dvd”,
„Tygodnik Powszechny”, „Twój Styl”, „Cogito”. W 2006 roku bêdzie abonowana
równie¿ „Rzeczpospolita” – zob. Informacja Bo¿eny Tautkiene, sekretarki Instytutu
Polskiego w Wilnie, Wilno, 14 XII 2005.
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okazuj¹ oczywiœcie Polacy, na dalszych miejscach Litwini i Rosjanie. Ta
hierarchia wynika poniek¹d z wiêzów historycznych i kulturowych ³¹cz¹cych narody polski i litewski. Choæ dzieli ich jêzyk, obyczaje i inne
szczegó³owe elementy, to w gruncie rzeczy wiêcej ³¹czy ich ze sob¹,
ani¿eli Polaków z Rosjanami czy Bia³orusinami. Pamiêtajmy tak¿e
o zwi¹zkach krwi. Ma³¿eñstwa mieszane polsko-litewskie nie s¹ wszak
rzadkoœci¹ we wspó³czesnej Litwie, a to oznacza znajomoœæ jêzyka polskiego przynajmniej w mowie, ju¿ rzadziej w piœmie, jako ¿e polski nie
jest nauczany w szko³ach z litewskim jêzykiem nauczania. Tê konstatacjê potwierdzaj¹ badania nad czytelnictwem polskiej m³odzie¿y na Litwie przeprowadzone w przeci¹gu ostatnich kilkunastu lat przez autora
samodzielnie40 i z innymi osobami41. Wbrew obiegowym opiniom wykazuj¹ one przywi¹zanie m³odzie¿y polskiej do jêzyka polskiego w bardzo ró¿norodnej formie, zarazem jej otwartoœæ wobec kultury zarówno
litewskiej, jak i rosyjskiej. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê wœród
nich nadal polscy klasycy. Niew¹tpliwie barier¹ w dostêpie do polskiego s³owa drukowanego jest stosunkowo wysoka cena ksi¹¿ki polskiej
i jej s³aba obecnoœæ w litewskich, a zw³aszcza w polskich ksiêgarniach.

PODSUMOWANIE
Biblioteki polskie na Litwie na progu XXI wieku znajduj¹ siê in
status nascendi. Od 1939 do 1990 r. by³y w³aœciwie nieobecne w kra____________
40 Z. Gêbo³yœ, J. Dzilbo, Biblioteka Szko³y Œredniej im. W³adys³awa Syrokomli w Wilnie..., s. 14-15; Z. Gêbo³yœ, Biblioteka Szko³y Œredniej nr 11 im. Adama Mickiewicza
w Wilnie..., s. 1-5; idem, Biblioteka Szko³y Œredniej im. J. I. Kraszewskiego Nowej Wilejce...; idem, Biblioteka szko³y œredniej w Mickunach (Republika Litwy)..., s. 86-101; Z. Gêbo³yœ, Czasopisma polskie z krajów Europy Wschodniej (by³ych republik ZSRR) w bibliotekach polskich... , s. 117-134; Z. Gêbo³yœ, Polskie biblioteki szkolne na Litwie na prze³omie tysi¹cleci..., s.181-195) Z. Gêbo³yœ, Mediateka Instytutu Polskiego w Wilnie...
41 Z. Gêbo³yœ, B. Æwiertnia, Czytelnictwo uczniów szkó³ polskich (klasy XI-XII)
w œwietle badañ ankietowych..., s. 129-141; Z. Gêbo³yœ, J. Dzilbo, Media drukowane
i elektroniczne w polskich rodzinach mieszanych na WileñszczyŸnie..., s. 231-249;
Z. Gêbo³yœ, E. War¿agolis, Biblioteka miejscem komunikacji, integracji i budowania tolerancji (na przyk³adzie bibliotek polskich w Wilnie)..., s. 231-249, 252-266, 346-359.
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jobrazie bibliotecznym Litwy. W czasach w³adzy radzieckiej utworzenie jakiejkolwiek niezale¿nej, niekoncesjonowanej polskiej instytucji,
w tym biblioteki, by³o praktycznie niemo¿liwe. Wraz z odzyskaniem
niepodleg³oœci przez Litwê towarzysz¹cy mu proces odrodzenia polskiego ¿ycia narodowego sta³ siê szans¹, byæ mo¿e niepowtarzaln¹,
odtworzenia polskich instytucji kulturalnych. Tak siê sta³o w wielu
przypadkach. Niestety owa reaktywacja ominê³a bibliotekarstwo s³u¿¹ce polskiej spo³ecznoœci. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.
Najwa¿niejsze z nich to: niski status ekonomiczny Polaków na Litwie, niesprzyjaj¹ca polityka narodowoœciowa w³adz litewskich. Nie
mo¿emy jednakowo¿ nie zauwa¿yæ pewnych zaniedbañ ze strony samych Polaków. Cztery biblioteki Zwi¹zku Polaków na Litwie to przys³owiowa kropla w morzu potrzeb, jeœli po³¹czyæ to z ubogimi kolekcjami polskich ksi¹¿ek w litewskich bibliotekach publicznych. Pró¿no szukaæ w ró¿nych dokumentach programowych ZPL i AWPL zapisów o promowaniu ksi¹¿ki polskiej. Dopiero od niedawna zwróci³y uwagê na ten problem w³adze „polskich” rejonów samorz¹dowych:
wileñskiego i solecznickiego.
Obserwacja rozwoju polskich bibliotek na Litwie w ostatniej dekadzie uwidacznia brak jakiejœ ogólniejszej wizji czy koncepcji ewolucji tego wa¿nego segmentu ¿ycia kulturalnego. Na Litwê docieraj¹
z Polski dziesi¹tki tysiêcy ksi¹¿ek z Polski. Nale¿a³oby jednak nadaæ
tej bezcennej pomocy p³yn¹cej z Polski bardziej uporz¹dkowany charakter, w szczególnoœci pomyœleæ o sporz¹dzeniu list najpotrzebniejszych ksi¹¿ek polskich dla szkó³, dla bibliotek, rozbudowaæ sieæ domów polskich, których czêœci¹ by³aby biblioteka. Ksi¹¿kê polsk¹ nale¿a³oby bezwzglêdnie kierowaæ do bibliotek publicznych w miejscowoœciach, w których mieszkaj¹ Polacy. W tym kontekœcie wymowny
jest brak biblioteki w Domu Kultury Polskiej na Litwie, a jest tam
miejsce na saunê, fryzjera, stomatologa, siedzibê firmy ubezpieczeniowej. Wiêcej uwagi nale¿a³oby skierowaæ na odpowiednie przygotowanie fachowe bibliotekarzy pracuj¹cych w bibliotekach polskich.
Nieodzowne wydaje siê te¿ podjêcie wspó³pracy przez Polaków na
Litwie z bibliotekarzami litewskimi.

Maria Kalczyñska
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Œl¹skiego
Katowice

NIEMIECKIE POLONIKA BIBLIOTECZNE.
NA PRZYK£ADZIE HISTORYCZNYCH
KOLEKCJI POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ
WPROWADZENIE
Biblioteki to tak¿e jedne z polskich instytucji dzia³aj¹cych poza
krajem, które z du¿ym pietyzmem zajmuj¹ siê gromadzeniem, ochron¹ i upowszechnianiem utrwalonego wydawniczo dorobku kulturalnego naszego narodu. Historia zna wiele przyk³adów potwierdzaj¹cych
powy¿sz¹ tezê. Nale¿y tu wspomnieæ np. o wa¿nej roli patriotycznokulturotwórczej Biblioteki Polskiej w Pary¿u, biblioteki Polskiego
Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie oraz wielu bibliotek
fundacyjnych, rodowych, oœwiatowych i misyjnych1.
U podstaw kolekcjonerstwa bibliotecznego le¿y ochrona dzie³
szczególnie cennych i rzadkich. Wi¹¿e siê tak¿e z dziejami polskiej
diaspory oraz z jej udzia³em w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym czy politycznym œrodowisk emigracyjnych.
W nowej rzeczywistoœci europejskiej biblioteki polskie usytuowane za granic¹ znalaz³y siê niejako na peryferiach wspó³czesnych zjawisk kulturowych. Obecnie niektóre z nich prze¿ywaj¹ kryzys orga____________
1 O czym szerzej mo¿na przeczytaæ np. w pracach: H. Szwejkowska, Wybrane zagadnienia z dziejów ksi¹¿ki XIX i XX w., Warszawa 1981; B. Bieñkowska, H. Chamerska, Tysi¹c lat ksi¹¿ki i bibliotek w Polsce, Wroc³aw 1992.
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nizacyjny i merytoryczny. Zachodz¹ce doœæ gwa³townie przemiany
w wielu aspektach ¿ycia spo³eczeñstw emigracyjno-polonijnych
wp³ywaj¹ tak¿e na zmianê funkcji wielu oœrodków i instytucji kultury, spychaj¹c je czêsto na margines spo³eczny. Obecnie tradycyjna
forma ksi¹¿ki bywa czêsto zastêpowana bardziej atrakcyjnymi noœnikami medialnymi.
Wiele cennych kolekcji ksi¹¿kowych staje przed widmem zapomnienia i zaprzepaszczenia. To swoiste signum temporis sk³ania badaczy do g³êbokich przemyœleñ, jak równie¿ do podejmowania ró¿nych inicjatyw zmierzaj¹cych do ochrony zagro¿onego dziedzictwa
kulturowego. Przyk³adem takich poczynañ jest projekt prowadzony
od lat przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotychczas z jego inicjatywy zarejestrowano i w pewnym sensie rozpoznano kolekcje znajduj¹ce siê na by³ych polskich ziemiach wschodnich oraz polonika biblioteczne z lat 1938-19482. Prowadzone s¹
tak¿e intensywne prace na innych obszarach3.
Jak wiemy, pierwsze biblioteki polskie za granic¹ lokowane by³y
g³ównie przy du¿ych skupiskach wychodŸczych i polonijnych. Zwi¹zane by³y one z rozwojem polskiego ¿ycia emigracyjnego, jak równie¿ duszpasterstwa narodowego. Z biegiem czasu uzupe³nieniem
dzia³añ polonijnych bibliotek sta³y siê placówki zak³adane i prowadzone przez instytucje zagraniczne oraz obywateli pañstw przyjmuj¹____________
2 Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-1948. Informator, pod red.
B. Bieñkowskiej, U. Paszkiewicz i J. Szamañskiego, Poznañ 2005.
3 W Departamencie do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹
MKiDN rozpoczête zosta³y prace nad rejestracj¹ ksiêgozbiorów polskich przechowywanych poza granicami Kraju. Przedsiêwziêciu temu przyœwiecaj¹ cele naukowe
i dokumentacyjne. Za³o¿eniem jest zgromadzenie informacji o istniej¹cych obecnie
kolekcjach polonijnych dla przechowania wiedzy i pamiêci o nich.
Ewidencja obejmuje: Zbiory biblioteczne maj¹ce wartoœæ historyczn¹, kulturaln¹
lub bibliofilsk¹ zarówno jako ca³oœæ, jak te¿ w poszczególnych fragmentach czy jednostkach gromadzone przez Polaków oraz instytucje polonijne. Inne rodzaje kolekcji
np. archiwalne, muzealne, pami¹tki historyczne. Wiêcej na stronach www.mkidzn.
gov.pl
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cych. W wielu tego typu placówkach powsta³y tak¿e bogate zbiory
poloników4.

GENEZA BIBLIOTEK POLSKICH W NIEMCZECH
Biblioteki polskie w etnicznych Niemczech wywodzi³y siê zazwyczaj ze struktur polskiego koœcio³a obecnego w tym kraju od dawna.
Pod koniec XIX wieku pracê wœród emigracji polskiej w Zag³êbiu
Ruhry rozpocz¹³ ks. Franciszek Liss, redaktor pierwszego czasopisma
polskiego „Wiarus Polski” (1890-1924). W duszpasterstwie pomagali mu tak¿e kap³ani zapraszani z Polski. Dziêki nim powstawa³y polskie koœcio³y i liczne stowarzyszenia religijne5. Do takich nale¿a³o
Towarzystwa Polsko-Katolickie w Berlinie prowadz¹ce niewielkie biblioteczki ludowe. Wiele bibliotek powstawa³o tak¿e przy polskich
parafiach prowadz¹cych szkó³ki niedzielne6. W okresie miêdzywojennym, po krótkim rozwoju, wiele cennych inicjatyw uleg³o likwidacji.
Wraz z usankcjonowaniem po II wojnie œwiatowej Polskiego Duszpa____________
4 O czym pisa³am m.in. w pracy Kultura ksi¹¿ki polskiej w Niemczech, Katowice
2004.
5 Masowa emigracja Polaków „za chlebem” do Niemiec nast¹pi³a pod koniec XIX
wieku. Sprzyja³o temu ogromne zapotrzebowanie na si³ê robocz¹, g³ównie w kopalniach i hutach Zag³êbia Ruhry. Ludnoœæ polska przybywa³a tak¿e do prac w portach
Hamburga. W 1900 r. w Niemczech przebywa³o od 250 do 300 tys. Polaków zaœ
w 1914 r. ich liczba wzros³a do 750 tys. osób, skupionych g³ównie w Westfalii
i Nadrenii, a tak¿e w prowincji hanowerskiej i w Berlinie. Równoczeœnie rozwija³a
siê tak¿e emigracja sezonowa. Polacy przybywali do prac sezonowych na roli w okolicach Hanoweru i Magdeburga. Spis z 1907 r. wykazywa³, ¿e na terenie Prus by³o
wówczas 237 tys. robotników sezonowych.
Polscy emigranci, od pocz¹tku wykazywali wielkie przywi¹zanie do Koœcio³a.
Znane s¹ z tego okresu nazwiska ks. Antoniego Kanteckiego, ks. W³adys³awa Enna
czy ks. Józefa Szotowskiego, którzy spieszyli z pos³ug¹ duszpastersk¹ Polakom. Por.:
Duszpasterstwo polskojêzyczne w Niemczech 1945-2005, pod red. ks. S. Budynia, Lublin-Hannover 2006.
6 Por. J. Koz³owski, Rozwój organizacji spo³eczno-narodowych wychodŸstwa polskiego w Niemczech w latach 1870-1914, Wroc³aw 1987.
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sterstwa w Niemczech zaczêto przy poszczególnych oœrodkach tworzyæ biblioteki parafialne. Na ich zbiory sk³ada³y siê najczêœciej dary
od osób prywatnych przebywaj¹cych w Niemczech: emigrantów wojennych i ekonomicznych oraz ich potomków.
Od 1975 r. przy oficjalnie utworzonej Polskiej Misji Katolickiej
w Niemczech [PMK] zaczêto organizowaæ biblioteczki: wiele z nich
przechowywa³o historyczne kolekcje œwiadcz¹ce o dziejach Polaków
w Niemczech. Inne tego typu instytucje powsta³y na potrzeby szkó³ek
niedzielnych. Finansowo wspierane by³y przez rodziców posy³aj¹cych dzieci na naukê jêzyka polskiego i przedmiotów ojczystych7.
W koñcu XX w. przy wiêkszoœci polskich parafii w Niemczech
dzia³a³y niewielkie biblioteczki. Czêsto by³y to jedyne oœrodki kultury polskiej na danym terenie. Pe³ni³y rolê nieformalnych klubów,
gdzie zwykle spotykali siê Polacy. Niektóre mog³y poszczyciæ siê
cennymi zbiorami muzealnymi ksi¹¿ki historycznej8.

HISTORYCZNE KOLEKCJE POLONIJNE
Po 2000 r. w Niemczech dzia³a³y 62 centralne oœrodki Polskiej Misji Katolickiej. W 2005 r. wg danych szacunkowych przy PMK czynnych by³o: 26 biblioteczek, w tym dwie zwi¹zane z instytucjami
wspó³pracuj¹cymi z misj¹ oraz kilka stricte prywatnych, jako w³asnoœæ polskich ksiê¿y. W porównaniu do lat ubieg³ych, mowa tutaj
o koñcu XX w., stan ten zmniejszy³ siê niemal o po³owê9.
____________
7 W 1994 r. sytuacja zosta³a zalegalizowana instytucjonalnie, a mianowicie przy
PMK powo³ano stowarzyszenie – Katolickie Centrum Krzewienia Jêzyka, Kultury
i Tradycji Polskiej w Niemczech, sprawuj¹ce legaln¹ opiekê nad dzia³aniami oœwiatowymi; M. Kalczyñska, Tradycje i wspó³czesnoœæ Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej” (Warszawa) 1998, nr 7.
8 Podczas prowadzonych przeze mnie badañ ankietowych na zlecenie MKiDN od
lutego do czerwca 2007 r. zarejestrowano na terenie Niemiec ok. 30 bibliotek parafialnych.
9 Por. M. Kalczyñska, Dostêp do kultury rodzimej w spo³eczeñstwie wielokulturowym na przyk³adzie Polaków w Niemczech. Wybrane aspekty upowszechniania kultu-
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Jedn¹ ze starszych bibliotek polskich w Niemczech nawi¹zuj¹c¹ do
tradycji XIX w., jest biblioteka PMK przy koœciele œw. Anny w Dortmundzie.
Omawiana biblioteka istnieje od koñca XIX w., od czasu dzia³ania
na terenie Nadrenii Pó³nocnej Westfalii duszpasterstwa polskiego. Pomimo, ¿e dawne zbiory nie zachowa³y siê w ca³oœci, to na podstawie
kilku pojedynczych dokumentów mo¿emy mówiæ o ci¹g³oœci historycznej tej cennej kolekcji.
Obecnie biblioteka-archiwum PMK w Dortmundzie jest jedn¹
z nielicznych placówek w Niemczech, w której mo¿na obejrzeæ autentyczne wydawnictwa zwi¹zane z dawn¹ i wspó³czesn¹ dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ Polaków na terenie Zag³êbia Ruhry. Najcenniejszym
zachowanym drukiem jest Protokolarz posiedzeñ Towarzystwa Polskiego „Jednoœæ” z 1887 r. Jest to zbiór informacji nie tylko o dzia³alnoœci organizacyjnej, ale tak¿e o sytuacji spo³eczno-politycznej Polaków mieszkaj¹cych w owym czasie w Dortmundzie.
W kolekcji znajdziemy te¿ wiele danych na temat dzia³alnoœci
duszpasterstwa polskiego. Zachowa³y siê np. materia³y dotycz¹ce pracy misyjnej ks. Józefa Okosa, który po II wojnie œwiatowej zak³ada³
szkó³ki polskie, organizowa³ pracê oœwiatowo-kulturaln¹, sprowadza³
polskie ksi¹¿ki do Niemiec, zak³ada³ liczne biblioteczki parafialne10.
____________
ry polskiej przez Polsk¹ Misjê Katolick¹ w Zjednoczonych Niemczech, [w:] Sborník z mezinárodní vìdecké konference konane ve dnech 12. a 13. listopadu 2002 ve
Slezském ústavu slezského zemského muzea v Opavì, ed. Olga Srajerová, Opava
2002, s. 170-180.
10 Ks. Józef Okos (14.02.1911-30.05.1999), urodzony na OpolszczyŸnie, która po
zakoñczeniu I wojny œwiatowej pozosta³a nadal w Niemczech. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej naukê kontynuowa³ w Polsce, w Gimnazjum Staroklasycznym w Lubliñcu, które ukoñczy³ matur¹ w 1931 r. W 1932 r. wst¹pi³ do Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach, przyjêty przez samego Za³o¿yciela, kard. A. Hlonda. Po rocznym nowicjacie rozpocz¹³ dwuletnie studia filozoficzne w Prymasowskim Wy¿szym
Seminarium Duchownym w GnieŸnie, a nastêpnie czteroletnie studia teologiczne
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Poznaniu. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 3
czerwca 1939 r. z r¹k kard. A. Hlonda. Nastêpnie by³ wikariuszem w parafii PoznañWiniary. Pos³ugê tê pe³ni³ tak¿e po wybuchu II wojny œwiatowej, a¿ do sierpnia
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Innym wieloletnim duszpasterzem Polaków w Dortmundzie by³ ks.
Wac³aw Tokarek11, by³y wiêzieñ obozu w Dachau. W okresie powo____________
1941 r. Mimo ograniczeñ okupanta by³o to mo¿liwe, gdy¿ pochodzi³ spod Opola
i mia³ obywatelstwo niemieckie. Kiedy jednak w³adze niemieckie dowiedzia³y siê
o duszpasterskiej pracy dla Polaków, zosta³ odwo³any z Poznania i skierowany na
Œl¹sk, gdzie przez przesz³o rok pracowa³ w Nowej Wsi ko³o Gliwic. Stamt¹d zosta³
zabrany 23 paŸdziernika 1942 r. do wojska niemieckiego, gdzie s³u¿y³ jako sanitariusz. Po zakoñczeniu wojny w³¹czy³ siê do pracy duszpasterstwa polskiego, najpierw
w obozach dla Polaków, a nastêpnie odda³ siê ca³kowicie na s³u¿bê Polaków w Niemczech. Obok pracy duszpasterskiej rozwin¹³ szeroko dzia³alnoœæ kulturalno-oœwiatow¹, pracuj¹c niestrudzenie a¿ do samego koñca ¿ycia. Po reaktywowaniu Zwi¹zku
Polaków w Niemczech, obj¹³ w 1946 r. nad nim opiekê duszpastersk¹, otrzymuj¹c
nominacjê z Kurii Biskupiej dla Polaków w Niemczech. Sta³ym miejscem jego pobytu stal siê Recklinghausen. Na pocz¹tku z³o¿y³ wniosek do kurii biskupich z proœb¹ o przywrócenie polskich nabo¿eñstw w koœcio³ach niemieckich wed³ug stanu
sprzed 1939 r. Mimo wielu oporów osi¹gn¹³ sukces. Reaktywowano wówczas polskie oœrodki duszpasterskie wraz ze szkolnictwem w jêzyku polskim. W 1947 r., kiedy powsta³a przy Polskiej Misji Wojskowej „Opieka nad dzieckiem”, zosta³ cz³onkiem g³ównego komitetu tej organizacji, nios¹c pomoc materialn¹ polskim dzieciom.
Razem ze Zwi¹zkiem Polaków organizowa³ wakacje dla dzieci, tak¿e z Polski. Komitet organizowa³ te¿ akcjê gwiazdkow¹, któr¹ starano siê obj¹æ wszystkich Polaków
mieszkaj¹cych w Niemczech. We wrzeœniu 1947 r. ks. Okos prowadzi³ miêdzynarodowy obóz dla studentów i maturzystów w Iserlohn. Najliczniej reprezentowani byli tam Polacy. Wespó³ ze Zwi¹zkiem Polaków zorganizowa³ I Zjazd M³odzie¿y
Nadreñsko-Westfalskiej w Herne, który odby³ siê 9 listopada 1947 r. Punktem kulminacyjnym by³o uczczenie kilkudziesiêciu sztandarów polskich przechowywanych
w czasach hitleryzmu. Dla m³odzie¿y organizowa³ kursy jêzyka polskiego, zak³ada³
i wizytowa³ polskie szkó³ki. Bra³ te¿ udzia³ w egzaminowaniu nauczycieli dla Polaków, a na wielu spotkaniach wyg³asza³ referaty. Utrzymywa³ sta³y kontakt z Inspektoratem Nauki Religii, rozdaj¹c wœród nauczycieli i s³uchaczy tysi¹ce podrêczników.
Ks. Okos wraz z ks. W. Mrozowskim zorganizowali w 1947 r. pierwsz¹ po wojnie
polsk¹ pielgrzymkê do Neyiges. Zmar³ w 30 maja 1999 r., w Essen, a pochowany zosta³ w kwaterze Chrystusowców na cmentarzu mi³ostowskim w Poznaniu. (Oprac. na
podstawie pracy ks. Bernarda Ko³odzieja TChr, Poznañ 2000.)
11 Ks. Wac³aw Tokarek, pseud. ¯ygota (1914-1990), urodzony 15.01.1914 r. w £odzi, zmar³ 2.07.1990 r. w Dortmundzie. Absolwent Seminarium Duchownego w £odzi (1936). Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w £odzi (15 sierpnia 1936). Kontynuowa³
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jennym by³ bardzo aktywny na polu wydawniczym. Wydawa³ œpiewniki, ksi¹¿ki religijne oraz prasê katolick¹, m.in.: „S³owo Polskie”,
póŸniej „S³owo Katolickie”, „S³owo Bo¿e”, „Byle prêdzej” i dla dzieci „S³ówko polskie”. Wœród parafian PMK w Dortmundzie zachowa³y siê jeszcze archiwalne egzemplarze druków wydawanych z jego
inicjatywy na tym terenie. Pozosta³e zbiory i dokumenty zwi¹zane
z dzia³alnoœci¹ ks. Tokarka, obecny proboszcz – ks. dr pra³at Ryszard
Mroziuk12 – przekaza³ do archiwum Rektoratu PMK w Hanowerze.
____________
naukê na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz na studiach
dziennikarskich (wieczorowych) w Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej w Warszawie. Naukê przerwa³ z powodu wojny. Pracowa³ w duszpasterstwie w Pabianicach, jako kapelan szpitala (1939). Aresztowany 6 paŸdziernika 1941 r. w Pabianicach i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywal do 29 kwietnia 1945 r.
Praca w Monachium w duszpasterstwie dla Polaków (1945-1950). Wydawca i redaktor biuletynu informacyjnego „S³owo Polskie” (1945-1948). W 1950 r. we Francji,
mieszka³ w Pary¿u. Redaktor czasopisma „Polska Wierna” – organ PMK we Francji
i „S³owo Katolickie” – kontynuacja „S³owa Polskiego” (1945-1959). W 1969 r.
w Niemczech Zachodnich, mieszka³ w Mannheim. Pracowa³ przez rok jako kapelan
w klasztorze sióstr niemieckich oraz duszpasterz wœród Polaków w Kampaniach Wartowniczych. 1 listopada 1970 r. otrzyma³ nominacjê z r¹k Rektora PMK w Niemczech
– Edwarda Lubowieckiego na duszpasterza dla Polaków w Dortmundzie i okolicy. Zapocz¹tkowa³ obchody procesji Bo¿ego Cia³a, wprowadzi³ do parafii kult œw. Antoniego; relikwie sprowadzi³ z Padwy. Wydawca i redaktor pism katolickich dla doros³ych.
Wspó³za³o¿yciel organizacji œwieckiej „Polonia Semper Fidelis” (Moers) (1978-1990).
Odznaczony: „Za szczególne zas³ugi dla Skarbu Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej” (1960), przez Papie¿a Jana Paw³a II godnoœci¹ kapelana Pra³ata (1980), w dowód zas³ugi dla Polonii Orderem Polonia Restituta przez Rz¹d Londyñski oraz Krzy¿em Zas³ugi Rzeczpospolitej Polskiej, „Exuli bene de Ecclesia merito” przez ks. Kardyna³a Rubina. Oprac. na podstawie: Dokumenty archiwalne PMK w Dortmundzie
(1998); J. Szponder, Pogrzeb ks. pra³ata W. Tokarka, „Znak Czasu” 1990, nr 6; G. Janusz, Katolicka prasa polonijna w Niemczech Zachodnich po 1945, [w]: Szkolnictwo
parafialne w upowszechnianiu jêzyka i kultury polskiej w œrodowiskach polonijnych.
Materia³y z konferencji, Poznañ 14-17.07.1988, Poznañ 1991, s. 127-138.; M. Kalczyñska, Polsko-niemiecki leksykon biograficzny, Opole 2001.
12 Ks. Ryszard Mroziuk, urodzony 2.06.1945 r. w Tarnowie k. Krakowa (Ma³opolska). Maturê zda³ w Technikum Kolejowym we Wroc³awiu (1964). Absolwent wydzia³u filozoficzno-teologicznego w Wy¿szym Seminarium Duchownym we Wroc³a-
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Ponadto warto zaznaczyæ, ¿e w Dortmundzie w dzielnicy Eving
w 1945 r. powsta³o osiedle dla dipisów – osób pozosta³ych na terenie
Niemiec, które wczeœniej by³y werbowane tam do pracy b¹dŸ po II
wojnie œwiatowej wysz³y z obozów koncentracyjnych13. Do tej pory
wielu z nich tam mieszka, zrzeszaj¹c siê w organizacjach spo³ecznych
i kulturalnych.
Omawiana kolekcja ma bardzo du¿y zwi¹zek z okresem II wojny
œwiatowej i tu¿ po niej. W zbiorach s¹ liczne wydawnictwa dipisowskie i inne zachowane pami¹tki (zdjêcia, kroniki, dokumenty) przedstawiaj¹ce ¿ycie Polonii niemieckiej z tego okresu. Wœród dokumen____________
wiu (1970). Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ z r¹k biskupa. B. Kominka (1970). Praca doktorska na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wroc³awiu; Teologiczne idee
polskich kongresów eucharystycznych (1995). Praca – wikariusza w Strzelinie (19701973), we Wroc³awiu (1973-1975, 1977-1983), w Wo³owie (1975-1977). Proboszcz
w Bukowie ( 1984-1987). Od 1987 r. w Niemczech. Proboszcz w PMK w Dortmundzie, jednym z wiêkszych polskich oœrodków misyjnych w Niemczech. W 1997 r.
otrzyma³ samodzielny koœció³ p.w. œw. Anny dla PMK w Dortmundzie. Przy parafii
Ko³o Przyjació³ Radia Maryja, zespó³ muzyczny i chór, wydawany biuletyn „Wiadomoœci parafialne”, czynna biblioteka, organizowane pielgrzymki i oazy m³odzie¿owe.
W 1999 r. ks. Mroziuk mianowany opiekunem m³odzie¿owej grupy modlitewnej
PMK w Dortmundzie, zgromadzonej wokó³ „Radia Maryja”. Twórczoœæ: rozprawa
naukowa: Teologiczne idee polskich kongresów eucharystycznych, Wroc³aw 1996;
w pracy zbiorowej: Duszpasterstwo polskie w Niemczech, [w:] Polacy i Niemcy. P³aszczyzny i drogi normalizacji. Duszpasterstwo i szkolnictwo, red. M. Lis, Opole 1993,
s. 13-21; publikacje w prasie polonijnej: „Exodus”, „Zbli¿enia”, „Nasze S³owo”. Informacja: Archiwum PMK w Würzburgu; Ksiêga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, red. F. Mrowiec, Würzburg 1995, s. 103-104, fot.; J. Mandziuk,
S³ownik ksiê¿y pisarzy archidiecezji wroc³awskiej 1945-1992, Warszawa 1997,
s. 244-245; „Nasze S³owo” 2000, nr 1.
13 Dipisi – displaced persons, w skrócie DPS, by³y to osoby wywiezione na roboty
przymusowe na teren hitlerowskich Niemiec przede wszystkim z terenów Europy
Wschodniej oraz uwolnione z obozów koncentracyjnych. Osoby te nie powróci³y zaraz
po wyzwoleniu do swoich krajów i zosta³y umieszczone w specjalnych obozach dla dipisów. Ocenia siê, ¿e na terenie Niemiec pod koniec 1945 r. przebywa³o ok. 2 mln Polaków. Por. interesuj¹ce opracowanie na ten temat: K.M.B. Leonowicz–Babiak, Z. Babiak, Zanim zasypie piasek œlad..., Lublin 2005; http://pl.wikipedia.org/wiki/Dipisi

Niemieckie polonika biblioteczne

75

tów znajdujemy tak¿e wiele informacji o dzia³alnoœci ówczesnych
dzia³aczy polonijnych, np. dr Jana Szpondera14, za³o¿yciela i przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Polskich Katolików Œwieckich w Niemczech „Polonia Semper Fidelis”, Kazimiery D³ugosz15, za³o¿ycielki
____________
14 Jan Szponder (1920-1990), urodzony 2.01.1920 r. w Liszkach k. Krakowa (Ma³opolska), zmar³ 27.07.1990 r. w Moers k. Duisburga (Niemcy), wydawca, redaktor,
dzia³acz polonijny. Absolwent przedwojennej Szko³y Nowodworskiej w Krakowie.
W czasie II wojny œwiatowej bra³ udzia³ w polskim ruchu oporu. Od 1949 r. na emigracji w Niemczech, mieszka³ w Moers. Absolwent in¿ynierii Uniwersytetu Technicznego (Technische Universität) w Claustahl (1960). Pracowa³ m.in. na stanowisku
dyrektora kopalni Friedrich-Heinrich w Duisburgu (do 1985). Za³o¿yciel i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich w Niemczech „Polonia Semper Fidelis”. Oprac. na
podstawie biuletynu Stowarzyszenia „Znak Czasu” (1978-1990); G. Janusz, Katolicka prasa polonijna w Niemczech Zachodnich po 1945 r., [w:] Szkolnictwo parafialne w upowszechnianiu jêzyka i kultury polskiej w œrodowiskach polonijnych. Materia³y z konferencji, Poznañ 14-17.07.1988 r., Poznañ 1991, s. 127-138.; M. Kalczyñska, Polsko-niemiecki leksykon..., Opole 2001.
15 Kazimiera D³ugosz z domu Andreasik (1931-1999), urodzona 10.03.1931 r.
w Gudnej Górnej, pow. Jas³o (Podkarpacie), zmar³a 16.05.1999 r. w Düsseldorfie
(Pó³nocna Nadrenia-Westfalia), nauczycielka. Do Niemiec zosta³a wywieziona wraz
z rodzicami z Polski w czasie II wojny œwiatowej. Przebywa³a w szeœciu ró¿nych
obozach pracy, w marcu 1945 r., bêd¹c w obozie w Krefeld, doczeka³a siê wyzwolenia przez armiê amerykañsk¹. Po wojnie przebywa³a w obozach utworzonych dla obcokrajowców przez aliantów w Niemczech. Maturê zda³a w gimnazjum w Kolonii
w 1950 r., po czym zdoby³a kwalifikacje dyplomowanej opiekunki spo³ecznej i przedszkolanki. Pracowa³a w przedszkolach dla polskich i niemieckich dzieci. Wspó³za³o¿ycielka Polskiej Macierzy Szkolnej (Polnischer Schulverein) w Niemczech z siedzib¹ w Düsseldorfie oraz jej d³ugoletnia prezes (1965-1999). Celem jej dzia³alnoœci by³
rozwój polskiej oœwiaty poza krajem ojczystym. By³a cz³onkiem Rady Naczelnej
PMSZ z siedzib¹ w Wielkiej Brytanii i Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, powo³anej przez ks. abp. Szczepana Weso³ego oraz Rady Duszpasterskiej Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, powo³anej przez ks. pra³. Franciszka Mrowca.
Odznaczona wyró¿nieniem „Pro Ecclesiae et Pontifice” przyznanym przez Ojca œw.
Jana Paw³a II (9.05.1999 r.). Oprac. na podstawie: Odezwy Polskiej Macierzy Szkolnej, Dortmund 1987-1994; R. Braun, Das wahre Leben war es nicht. „Displaced Persons” und das Lager Lintorf, „Die Quecke” 1995, nr 63-65; K. D³ugosz, Problemy
pog³êbiania miêdzynarodowych kontaktów m³odzie¿y polskiej i niemieckiej oraz wza-
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Macierzy Szkolnej w Niemczech, W³adys³awa Janika16, wieloletniego prezesa ZPwN „Zgoda”, Teresy Góry, po mê¿u Sznuk – za³o¿ycielki polskich zespo³ów folklorystycznych, opiekunki Domu Polskie____________
jemnego poszanowania narodowej odrêbnoœci, [w:] Polacy i Niemcy. Wspó³praca
m³odzie¿y, red. M. Lis, Opole 1995, s. 33-36; Rada Duszpasterska PMK w Niemczech, „Nasze S³owo” 1997, nr 26; M.S. Pro Ecclesiae et Pontifice, „Nasze S³owo”
1999, nr 11; „Nasze S³owo” 1999, nr 12; K. Chrostowski, Nowy Zarz¹d Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech, „Nasze S³owo” 1999, nr 20; M. Kalczyñska, Polskoniemiecki leksykon..., Opole 2001.
16 W³adys³aw Janik (1930-2000), urodzony 14.08.1930 r. w D¹browie k. Niepo³omic (Ma³opolska). Zmar³ 7.01.2000 r. w Rheinhausen (Pó³nocna Nadrenia-Westfalia),
dzia³acz polonijny, publicysta. Absolwent Liceum Telekomunikacyjnego w Krakowie
(1950). Z nakazem pracy osiad³ we Wroc³awiu, pracowa³ w Urzêdzie Telekomunikacyjnym w centrali miêdzymiastowej. Nastêpnie zosta³ zatrudniony przy budowie centrali automatycznej w Wa³brzychu. Prezes NOT-u (1954-1956). Na ogólnopolskim
zjeŸdzie NOT-u w 1956 r. domaga³ siê zaprzestania zag³uszania Radia „Wolna Europa”. W 1958 r. musia³ wyjechaæ do Niemiec Zachodnich. Praca w kopalni na wydziale elektrycznym, nastêpnie w hucie Kruppa w Duisburgu-Rheinhausen (1958-1960).
Absolwent Wy¿szej Szko³y Technicznej (Technische Hochschule) w Duisburgu. Do
przejœcia na emeryturê w 1987 r. pracowa³ w koncernie Kruppa. Cz³onek ZPwN Rod³o, wieloletni prezes, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, sekretarz Zarz¹du G³ównego, redaktor odpowiedzialny „G³osu Polskiego” (1963-1994). Cz³onek Kongresu
Polonii Niemieckiej, pierwszy przewodnicz¹cy (od 1992). Cz³onek chórów polonijnych w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii oraz chóru niemieckiego „Germania”. Organizator kultury i oœwiaty polonijnej w Niemczech, m.in. imprez „Tobie Polsko œpiewamy” (od 1963). Pisa³ na ³amach „G³osu Polskiego”, „Dialogu”. Inne publikacje: Rodzina, kolonie letnie i organizacje polonijne w s³u¿bie nauczania i mi³oœci do jêzyka
ojczystego, [w:] Polacy i Niemcy. P³aszczyzny i drogi normalizacji. Duszpasterstwo
i szkolnictwo, red. M. Lis, Opole 1993, s. 79-83; Wk³ad Zwi¹zku Polaków „Zgoda”
w utrzymanie i rozpowszechnianie polskiej kultury w Niemczech, [w:] Polacy i Niemcy. P³aszczyzny i drogi normalizacji. Kultura, red. M. Lis, Opole 1994, s. 51-57.
Oprac. na podstawie: W. Janik, Festiwalowa uczta, „G³os Polski” 1988, nr 16;
[A. Giese], Jeœli mnie szukacie, szukajcie mnie w waszych sercach..., „Samo ¯ycie”
2000, nr 2; J. Sobkowiak, Zawsze wierny Polsce, „Kurier” [Hamburg] 2000, nr 2
i „Piast” 2000, nr 9; Sein Herz schlug ein Leben lang für die deutsch-polnische
Freundschaft, „Ech-West”, 17.01.2000; M. Kalczyñska, Polsko-niemiecki leksykon...,
Opole 2001.
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go przy PMK w Dortmundzie17. Zbiory zawieraj¹ tak¿e materia³y dotycz¹ce dzia³alnoœci najnowszej emigracji polskiej, mo¿na znaleŸæ tu
m.in. dokumenty z lat 80. Wymieniæ warto nazwiska paru dzia³aczy
niepodleg³oœciowych, którzy na terenie Dortmundu zak³adali wydawnictwa emigracyjne: m.in. Jacka Proszowskiego – pomys³odawcy i redaktora ukazuj¹cego siê w latach 1984-1995 miesiêcznika polsko-niemieckiego „Zbli¿enia/Annäherungen”18. Roczniki tego cennego periodyku s¹ przechowywane w archiwum bibliotecznym PMK w Dortmundzie. Z pismem tym wspó³pracowa³o wielu ówczesnych emigrantów politycznych, m.in. Andrzej Piwarski – postaæ bardzo dobrze
znana w œrodowisku artystów i dzia³aczy narodowoœciowych19. War____________
17 Teresa Góra pochodzi z rodziny wywiezionej na przymusowe roboty do Niemiec, urodzi³a siê w 1946 r. w DP-s-Camp, zaraz po urodzeniu otrzyma³a zastrzyk,
który mia³ spowodowaæ jej œmieræ. Szerzej: K.M. Leonowicz-Babiak, Z. Babiak, op.
cit., s. 275-277.
18 Zob. tak¿e M. Kalczyñska, L. Paszek, Niemieckie polonika prasowe, Opole
2004, s. 107.
19 Andrzej Piwarski, urodzony 27.03.1938 w Warszawie. Artysta, malarz, dzia³acz
spo³eczny i polonijny, animator ¿ycia artystycznego. Studia artystyczne na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku (1960-1966); Goœæ – docent w pracowni malarstwa w Wy¿szej Szkole Sztuk Plastycznych w Münster (RFN) (19761980); Stypendium Zarz¹du Komunalnego Zag³êbia Ruhry w Essen (1979-1980); docent w pracowni malarstwa w Europejskiej Letniej Akademii Sztuk Piêknych w Luksemburgu (1987-1991). Od 1981 roku w Niemczech Zachodnich. Cz³onek: Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków (od 1966), Zwi¹zku Artystów Plastyków IG Medien
w Niemczech (od 1982), Stowarzyszenia Polskich Artystów Plastyków w Niemczech
(za³o¿yciel i prezes od 1992), Europejskiego Laboratorium Sztuki w Tuchomiu (za³o¿yciel i prezes od 1993), Europejskiego Ko³a Promocji Sztuki CEPA w Luksemburgu (cz³onek Prezydium 1990-1991), Chrzeœcijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Narodów (wspó³za³o¿yciel razem z ks. Blachnickim; prezes 1982-1983, cz³onek Zarz¹du
1983-1985, prezes 1988-1993), Rady Zagranicznej Polskiego Stronnictwa Chrzeœcijañskiej Demokracji w Londynie (1989), Kongresu Polonii Niemieckiej (cz³onek za³o¿yciel, cz³onek Prezydium 1992-1994), Krajowego Zrzeszenia Organizacji Polskich
w Pó³nocnej Nadrenii-Westfalii (cz³onek za³o¿yciel, cz³onek Prezydium od 1996).
W latach 1983-1985 i 1988-1989 organizator i wspó³organizator Marszów Wyzwolenia Narodów na trasie Carlsberg–Zamek Hombach (Niemcy). Uczestnik Kongresu

78

Maria Kalczyñska

to tylko wspomnieæ, ¿e razem z ks. Karolem Blachnickiem organizowali Chrzeœcijañsk¹ S³u¿bê Wyzwolenia Narodów oraz wspó³redagowali pismo „Prawda – Krzy¿ –Wyzwolenie”20.
Wa¿n¹ postaci¹ dla dziejów ksi¹¿ki w tym czasie by³ tak¿e Jerzy
Ludwik Janiszewski – wydawca i w³aœciciel wydawnictwa „Unser Forum” (Nasze Forum), znany dzia³acz solidarnoœciowy i spo³eczny21.
____________
Kultury Polskiej w Londynie (1985). Organizator i uczestnik wielu manifestacji imprez i sympozjów potêpiaj¹cych stan wojenny w Polsce oraz poœwiêconych walce
o suwerennoœæ i niepodleg³oœæ Polski i innych narodów ujarzmionych przez re¿imy
komunistyczne m.in. w RFN, Norwegii, Francji, Wielkiej Brytanii (od 1981). Od
1990 r. orêdownik i czynny propagator idei zjednoczenia organizacji polonijnych
dzia³aj¹cych w Niemczech. W latach 1985-1990 organizuje w Essen imprezy kulturalno-polityczne pod nazw¹ „Spotkania w naszym domu”. Od 1985 r. organizuje wystawy sztuki pod nazw¹ „Spotkania ze sztuk¹”. Od 1993 r. organizuje w Tuchomiu
(Kaszuby) Miêdzynarodowe Sympozja Artystów, wydaj¹c przy tym co roku obszerny katalog ilustruj¹cy poczynania uczestnicz¹cych w sympozjum artystów. Uczestnik
wielu miêdzynarodowych sympozjów i plenerów malarskich. Na jego twórczoœæ artystyczn¹ sk³ada siê malarstwo, grafika, rysunek, rzeŸba i inne. Oprac. na podstawie:
M. Lazar Dzia³alnoœæ kulturalno-spo³eczna rodziny Piwarskich w Niemczech jako
przyk³ad pracy twórczej Polaków za granic¹, praca magisterska, Uniwersytet Œl¹ski,
wydzia³ w Cieszynie, Cieszyn 1999; E. Kiedrowicz, Europejskie Laboratorium Sztuki w Tuchomiu – Kultura i sztuka pomostem ³¹cz¹cym Europê, praca licencjacka, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w S³upsku, S³upsk 2000; Artyœci z Essen, Essen 1994;
K. Butow, Europejski Leksykon Artystów, t. III, Bavaria Kunstverlag 1992; Z.A. Judycki, Kwartalnik Biograficzny Polonii, nr 15, Pary¿ 2000; A. Judycka, Z. Judycki,
Polonia – S³ownik biograficzny, Warszawa 2000; Leksykon Polonii i Polaków
w Œwiecie, Warszawa 2001; Prasowe polonika niemieckie, oprac. M. Kalczyñska,
L. Paszek, Opole 2003.
20 Wiêcej na ten temat: M. Marczewski, Blachnicki Franciszek Karol, [w:] Encyklopedia „Bia³ych Plam”, t. III, Radom 2000, s. 102-104; W. H³adkiewicz, M. Kalczyñska, Ks. Franciszek Blachnicki. G³osiciel wyzwolenia cz³owieka poprzez prawdê, [w:] Duchowieñstwo polskie w œwiecie, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruñ 2002,
s. 125-130.
21 Jerzy Ludwik Janiszewski, malarz, wydawca, ilustrator ksi¹¿ek, animator kultury, naukowiec, pedagog. Za³o¿yciel Teatru Ruchu w Warszawie (w Domu Kultury
na Ochocie). W latach 80. dzia³acz niepodleg³oœciowy. Od 1988 poza granicami ojczyzny, aktywnie uczestniczy w organizacjach polonijnych. Uczestnik zjazdów Wol-
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W zbiorach dortmundzkich jest ponadto archiwum Jerzego Duchnika, przewodnicz¹cego Zjednoczenia Poszkodowanych przez Niemieck¹ Trzeci¹ Rzeszê Polskich i Wschodnioeuropejskich Robotników
Przymusowych, oraz WiêŸniów Obozów Koncentracyjnych w Niemczech. Archiwum to zdeponowano w osobnym pomieszczeniu na terenie Domu Polskiego PMK w Dortmundzie. Opiekê nad archiwum sprawuj¹ pañstwo Babiakowie z Dortmundu – znani popularyzatorzy i spo³ecznicy wielu dzia³añ naukowo-oœwiatowych22. Kolekcja historyczna
biblioteki nie jest powszechnie udostêpniana. S³u¿y do badañ naukowych i jest wa¿nym œwiadectwem obecnoœci Polaków w Niemczech.
Tradycyjna biblioteka liczy obecnie ok. 3500 woluminów (2007).
Na zawartoœæ ogólnie dostêpn¹ sk³ada siê literatura piêkna polska
i obca, literatura religijna, historyczna, popularnonaukowa, ksi¹¿ki
dla dzieci, poradniki, informatory. Z biblioteki miesiêcznie korzysta
regularnie ok. 20 osób. Bibliotekê prowadzi Maria Koterbska-Maier,
nauczycielka jêzyka polskiego w szkó³ce PMK, a wspomaga j¹ Lidia
Kordialna. Biblioteka czynna jest podczas zajêæ szkó³ki jêzyka polskiego raz w tygodniu23.
Kolejn¹ istniej¹c¹ bibliotek¹, która w swoich zbiorach kryje specjalistyczny ksiêgozbiór historyczny, jest biblioteka czynna przy
PMK w Hanowerze. Powsta³a ona w 1985 r. z inicjatywy ks. proboszcza Stanis³awa Budynia, obecnego rektora PMK w Niemczech.
W 2000 r. zbiory liczy³y 6600 woluminów, a w 2004 r. – ponad 9 tys.
woluminów, w tym: literatura piêkna polskich i obcych autorów, literatura religijna (400 woluminów), popularnonaukowa, historyczna,
____________
nych Polaków w Londynie. Uczestnik rozmów konsultacyjnych ruchu niepodleg³oœciowego (ZUP = Zjednoczenie UchodŸców Polskich) w Niemczech. Uczestnik Marszu Pokoju, Ruchu Oazowego w Calsbergu. Blisko zwi¹zany z ks. K. Blachnickim.
Wydawca emigracyjnego pisma „Nasze Forum”. Od 1986 r. w³aœciciel wydawnictwa
i drukarni „Nasze Forum”, autor ksi¹¿ki biograficznej Konserwa (Witten 2006). Wydawca ponad 600 prac. Mieszka w Witten w Niemczech. www.jani-nf.de
22 W przygotowaniu znajduje siê opracowanie tych cennych zbiorów archiwalnych.
23 Ksiêga jubileuszowa Duszpasterstwa polskiego…, s. 103; B. Leonowicz-Babiak, Z. Babiak, op. cit.; Informacje: ks. R. Mroziuk, Dortmund, marzec 2007 r.
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biografistyczna i pamiêtnikarska. Du¿ym powodzeniem cieszy siê literatura sensacyjna, literatura dla dzieci i m³odzie¿y oraz fantastyka.
Wœród wymienionych najcenniejsza jest kolekcja poloników historycznych. Pochodz¹ one z pierwszych wydawnictw powojennych
(1945-1947). S¹ to ksi¹¿ki zwi¹zane z wychodŸstwem wojennym i œrodowiskiem dipisowskim. Szacuje siê, ¿e zbiory te licz¹ ok. 200 egzemplarzy. Stanowi¹ odrêbn¹ pami¹tkow¹ kolekcjê historyczn¹ i œwiadcz¹ o powojennej aktywnoœci oœwiatowo-kulturalnej Polaków za granic¹. Wœród druków z tego okresu znajduj¹cych siê w Hanowerze
mo¿na wymieniæ liczne publikacje nastêpuj¹cych wydawnictw: Polskiego Zwi¹zku WychodŸstwa Przymusowego w Hanowerze24, Stra¿nicy w Celle, Polskiego Oœrodka Kulturalno-Artystycznego POKA
w Hanowerze, Zjednoczenia Polskiego w Strefie Brytyjskiej, Wydawnictwa Antoniego Markiewicza w Celle oraz ksi¹¿ki wydane nak³adem autorów Jana Stanbora i Stanis³awa Borowskiego.
Odrêbn¹ grupê stanowi¹ ksi¹¿ki, które przywêdrowa³y do biblioteki razem z ¿o³nierzami zdemobilizowanymi z wojska lub zwolnionymi z obozów. Ich proweniencja jest bardzo ró¿na, czêœæ pochodzi nawet z innych kontynentów. Wœród znanych firm emigracyjnych tamtych lat znajduj¹ siê m.in. wydawnictwa w³oskie: Instytut Literacki,
Centralna Sk³adnica Ksi¹¿ek, Biblioteka Or³a Bia³ego, angielskie:
Ksi¹¿nica Polska, Orbis, Ognisko Polskie, Œwiatopol – Œwiatowy
Zwi¹zek Polaków z Zagranicy, Katolicki Oœrodek Wydawniczy „Veritas”, amerykañskie: Roy Publishers AN – New York, The Polish
Book Importing Co.Inc. – New York, Roj in Exile – New York, jerozolimskie: W Drodze, United Publishers Ltd., Sekcja Wydawnicza
Jednostek Wojskowych na Œrodkowy Wschód i Ministerstwo Wyznañ
Religijnych i Oœwiecenia Publicznego25. Kolekcja ta przechowywana
____________
24 Wydawnictwo za³o¿one zosta³o przez Mieczys³awa Lurczyñskiego, in¿. Rainelta oraz ks. Józefa Nowaka. Ogó³em w latach 1945-1947 opublikowa³o ok. 200 tytu³ów. Por. A. £akomy, Dipisowskie wydawnictwa hanowerskie w Bibliotece Zwi¹zku
Polaków, [w:] Biblioteki polskie za granic¹... [w druku].
25 Ksiêga jubileuszowa duszpasterstwa polskiego w Niemczech, red. F. Mrowiec,
Würzburg 1995, s. 92; 50 lat ¿ycia i dzia³alnoœci Polaków i z Polski pochodz¹cych
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jest w osobnych szafach, nie jest udostêpniana. Pokazuje siê j¹ jedynie przy okazji wystaw lub wa¿nych odwiedzin czy uroczystoœci.
Z biblioteki tradycyjnej w latach 1985-1995 korzysta³o ponad 700
czytelników, rocznie ok. 250 czytelników. Pracownikami biblioteki
byli m.in. ks. Stanis³aw Budyn, Zofia Wieczorek, Beata Kublik, Ilona Zawadzka, od 1986 – Maria Czarczyñska, od 1989 – Hanna Lordowska, od 1992 – Bogus³awa i Andrzej Knapikowie26.
Warto mo¿e nadmieniæ, ¿e w s¹siedztwie biblioteki znajduje siê archiwum PMK w Niemczech. Zbiory zapocz¹tkowa³ ks. infu³at Edward
Lubowiecki po II wojnie œwiatowej. Na zbiory sk³adaj¹ siê dokumenty osobowe i instytucji oraz wydawnictwa zwi¹zane z polskojêzycznym duszpasterstwem w Niemczech, jak: ksiêgi chrzcielne, pogrzebowe oraz dotycz¹ce codziennej dzia³alnoœci polskojêzycznego duszpasterstwa. Zw³aszcza cenne s¹ archiwalia z lat 40., 50. i 60. dokumentuj¹ce zapotrzebowanie na polski koœció³ w Niemczech tu¿ po II wojnie œwiatowej.
Obecny rektor PMK ks. pra³at Stanis³aw Budyn k³adzie bardzo du¿y nacisk na zachowanie i utrzymanie dawnego archiwum oraz na
prowadzenie obecnej dzia³alnoœci PMK. To dziêki jego staraniom zapocz¹tkowano prace renowacyjne archiwów misyjnych, a szczególnie
archiwum Rektoratu PMK. Obecnie czêœæ dokumentów archiwalnych
Rektoratu znajduje siê w odkwaszaniu, a nastêpnie bêdzie skanowana i digitalizowana. W planach jest udostêpnienie archiwum w wersji
cyfrowej. Istnieje ju¿ wstêpny katalog zbiorów, oceniany bardzo dobrze przez fachowców.
Zbiory nie s¹ udostêpniane powszechnie. Nad ich katalogowaniem
pracuj¹ wolontariusze oraz specjaliœci, wspomagani m.in. przez wspó³pracowników Rektoratu: ks. Bogus³awa Ostafina oraz sekretarkê Alicjê Krauze27.
____________
w Hanowerze, Hannover 1995, s. 35-36; Duszpasterstwo polskojêzyczne w Niemczech 1945-2005, pod red. ks. Stanis³awa Budynia, Lublin–Hannover 2006, s. 240.
26 Informacje: ks. Tadeusz Kluba – proboszcz, Hanower, marzec 2007 r.
27 Zob. tak¿e: M. Stankiewicz, „Rzeczpospolita” 24/02/2007 r. Zasoby archiwum
obejmuj¹ ok. 1000 teczek formatu A4 o gruboœci 15-25 cm, w których zgromadzono
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PODSUMOWANIE
Omówione tutaj wybrane przyk³ady kolekcji historycznych bibliotek PMK w Niemczech trzeba uznaæ za wa¿ne œwiadectwa dorobku
polskiej kultury. Pomimo ¿e te niepozorne dzisiaj bardzo czêsto druki nie s¹ uznanymi dzie³ami sztuki ksi¹¿ki ani literatury, to ich walor
historyczno-patriotyczny jest bardzo znaczny. Dostrzegamy w nich
z³o¿onoœæ polskich dziejów, widzimy trudnoœci sytuacji spo³ecznej,
dostrzegamy wartoœci kulturowe, edukacyjne i si³ê polskoœci w czasach sprzed II wojny œwiatowej, w latach wojennych oraz okresu polskiej „Solidarnoœci”. Zadaniem dla potomnych jest zachowanie pamiêci o tych wydarzeniach i ludziach z nimi zwi¹zanych. Kolekcje
poloników niemieckich s¹ tak¿e przyczynkiem do dalszych badañ nad
problematyk¹ polskiej ksi¹¿ki i prasy nie tylko w Niemczech28.
____________
i posegregowano zapisy czynnoœci koœcielnych dokonywane najczêœciej na luŸnych
kartkach. Archiwum podzielone jest na nastêpuj¹ce dzia³y: chrzty, bierzmowania,
pierwsze komunie, œluby, pogrzeby, konwersje, groby, sprawozdania dziekanów, spis
obozów DP-sów z lat 1965-1968 oraz ich dzia³alnoœæ, korespondencja ordynariatu,
albumy ze zdjêciami. Dokumenty zgromadzone w archiwum zosta³y zapisane na gatunkowo z³ym papierze, st¹d koniecznoœæ podjêcia prac konserwatorskich w celu zabezpieczenia ich przed powolnym niszczeniem (materia³y zgromadzone w archiwum
nie posiadaj¹ kopii!). Pierwsza czêœæ prac polegaj¹ca na kopiowaniu akt i odkwaszaniu papieru przeprowadzana jest przez specjalistyczne firmy i finansowana ze œrodków Konferencji Episkopatu Niemiec.
28 W 2006 r. powsta³ Gabinet Ksi¹¿ki i Prasy Polskiej w Niemczech z siedzib¹
w Opolu. Jednym z celów jest ochrona dziedzictwa polskiego za granic¹ oraz popularyzacja wiedzy na ten temat w Polsce i Niemczech. Wiêcej tej o idei zob.: www.polonika.opole.pl. Tutaj tak¿e projekt badawczy dotycz¹cy ksi¹¿ki polonijnej: Kultura
ksi¹¿ki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i œwiatowe. Celem publikacji jest
zwrócenie uwagi na twórców poloników (autorów, drukarzy, wydawców, ksiêgarzy,
dziennikarzy, redaktorów, bibliotekarzy, bibliofilów i innych pracowników zas³u¿onych dla idei). Chcemy ujawniæ osoby zas³u¿one dla polskiej kultury narodowej, tworz¹ce poza granicami kraju. Wskazaæ tak¿e na wk³ad w dzieje kultury kraju osiedlenia. Byæ mo¿e uda³oby siê stworzyæ leksykon pracowników polonijnej ksi¹¿ki i prasy w Europie.

Danuta Kiss
Biblioteka Centralna Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego
Sopron, Wêgry

DZIA£ALNOŒÆ DYDAKTYCZNA
CENTRALNEJ BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU
ZACHODNIO-WÊGIERSKIEGO
Biblioteka, bêd¹c miejscem gromadzenia i udostêpnienia zbiorów,
w naturalny sposób sta³a siê miejscem zastosowania technologii informatycznych w zakresie opracowania i udostêpniania gwa³townie
rosn¹cej liczby publikacji naukowych. Korzystanie z elektronicznych
Ÿróde³ informacji wymaga od u¿ytkowników biblioteki nowych umiejêtnoœci, których wykwalifikowani bibliotekarze s¹ w stanie nauczyæ,
podejmuj¹c siê œwiadomego i samodzielnego kszta³cenia u¿ytkowników informacji. G³ównym zadaniem biblioteki akademickiej jest
wspomaganie procesu dydaktycznego uczelni. Podejmowana przez
bibliotekê dzia³alnoœæ dydaktyczna jest jedn¹ z podstawowych funkcji biblioteki akademickiej, jako wspierania dzia³alnoœci dydaktyczno-naukowej uczelni. Kszta³cenie u¿ytkowników informacji przyczynia siê do podnoszenia poziomu dydaktyki, a poprzez to konkurencyjnoœci uczelni. Poza tym w dobie spo³eczeñstwa informacyjnego rola
biblioteki znacznie wykracza poza mury biblioteczne i uczelniane.
Znajomoœæ nowych Ÿróde³ informacji i umiejêtnoœæ korzystania z nich
jest jednym z podstawowych warunków sukcesu u¿ytkownika indywidualnego, uczelni, a w konsekwencji ca³ego spo³eczeñstwa.
Pocz¹tki Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego siêgaj¹ roku 1735, kiedy to dekretem dworu wiedeñskiego za-
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³o¿ono Szko³ê Górnicz¹ w Selmecbánya (obecnie Banska Štiavnica).
Jej ksiêgozbiór mieœci³ siê w kilku szafach, a uczniowie, zgodnie
z poleceniem fundatora, w wolnym czasie czytywali sobie nawzajem
dzie³a fachowe. Szko³a Górnicza, podniesiona do rangi Akademii
Górniczej (1770) a nastêpnie Górniczo-Hutniczo-Leœniczej (1846),
by³a pierwsz¹ uczelni¹ techniczn¹ Europy posiadaj¹c¹ pieczo³owicie
tworzony i bogaty ksiêgozbiór specjalistyczny.
W wyniku zmian politycznych zaistnia³ych po I wojnie œwiatowej
akademia zmuszona do opuszczenia swej blisko 200-letniej siedziby,
w 1919 r. zosta³a przeniesiona do Sopronu, ma³ego miasta u podnó¿a
Alp w pó³nocno-zachodniej czêœci Wêgier. Nowy rozdzia³ swej historii rozpoczê³a jako Wy¿sza Szko³a Górnictwa i Leœnictwa, kontynuuj¹c doskonalenie kszta³cenia i rozwijaj¹c licz¹c¹ wtedy ok. 30 tys. woluminów bibliotekê. Po przeniesieniu Wydzia³ów Górnictwa i Hutnictwa do powsta³ego w 1949 r. Uniwersytetu Technicznego Przemys³u
Ciê¿kiego w Miskolcu, soproñska uczelnia dzia³a³a jako dwuwydzia³owa Wy¿sza Szko³a Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego (1957), a od
1962 r. jako Uniwersytet Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego. Kolejne
dziesiêciolecia przynios³y dalszy rozwój charakteryzuj¹cy siê wprowadzaniem nowych kierunków kszta³cenia i pojawianiem siê nowych
wydzia³ów, co sygnalizuj¹ kolejne zmiany nazwy uczelni: Uniwersytet Soproñski (1996) i Uniwersytet Zachodnio-Wêgierski (2000).
Od 1960 do 1989 r. biblioteka bra³a czynny udzia³ w dzia³alnoœci
dydaktycznej uczelni, podejmuj¹c siê aktywnego nauczania korzystania ze Ÿróde³ informacji naukowej, jako przedmiotu obowi¹zkowego.
Podstaw¹ prawn¹ do rozpoczêcia dzia³alnoœci dydaktycznej biblioteki by³o Rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa z 1960 r. (84/740/1960)
oraz Rozporz¹dzenie Ministra Oœwiaty z 1966 r. (169/1966) o wprowadzeniu obowi¹zkowego nauczania korzystania ze Ÿróde³ informacji
naukowej. Rozporz¹dzenie nie zawiera³o ¿adnych wskazówek odnoœnie formy i zakresu nauczania. Zadanie to powierzono bibliotece. Tematyka korzystania z literatury fachowej by³a ju¿ w mniejszym lub
wiêkszym stopniu obecna w programie poszczególnych przedmiotów,
a zakres i poziom jej nauczania zale¿a³ od wyk³adowcy. Wprowadze-
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nie nowego obowi¹zkowego przedmiotu odby³o siê nie bez pewnych
oporów kadry naukowo-dydaktycznej, obawiaj¹cej siê czy bibliotekarze bêd¹ w stanie po³¹czyæ sw¹ teoretyczn¹ wiedzê bibliotekoznawcz¹
z praktyczn¹ wiedz¹ specjalistyczn¹, stanowi¹c¹ przedmiot studiów.
Pocz¹tkowo nauczaniem korzystania ze Ÿróde³ informacji naukowej objêto studentów pierwszego roku. Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci lokalowe biblioteki nauka odbywa³a siê g³ównie w formie wyk³adów. Tematykê zatwierdza³a uczelniana Rada do Spraw Kszta³cenia.
Oddanie do u¿ytku nowego gmachu bibliotecznego przyczyni³o siê
do rozwiniêcia dzia³alnoœci dydaktycznej. Od 1977 r. na wniosek dyrektora biblioteki nauczaniem objêto równie¿ studentów ostatnich
roczników, a dotychczasow¹ formê kszta³cenia podzielono na przysposobienie biblioteczne oraz przedmiot „Źród³a informacji naukowej”.
Wyk³ady i zajêcia praktyczne z tego przedmiotu odbywa³y siê
w bibliotece i prowadzone by³y przez bibliotekarzy – absolwentów
Wydzia³u Leœnictwa i Przemys³u Drzewnego. G³ównym celem by³o
przekazanie wiedzy i umiejêtnoœci korzystania ze Ÿróde³ informacji
naukowej przydatnej podczas pisania pracy dyplomowej. Egzekwowanie wiedzy odbywa³o siê w formie pisemnego kolokwium oraz ustnego egzaminu.
Ograniczenie dzia³alnoœci dydaktycznej do przysposobienia bibliotecznego i zaniechanie nauczania „Źróde³ informacji naukowej”,
które mia³o miejsce w latach 1989-2002 wi¹za³o siê prawdopodobnie
ze zmianami personalnymi w bibliotece i na uczelni.
Centralna Biblioteka Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego spe³nia obecnie rolê biblioteki wydzia³owej trzech wydzia³ów. Jest bibliotek¹ centraln¹ uniwersyteckiego systemu biblioteczno-informacyjnego, a tak¿e instytucj¹ publiczn¹ oraz jedyn¹ na Wêgrzech bibliotek¹,
która posiada specjalistyczny ksiêgozbiór z dziedziny leœnictwa, przemys³u drzewnego oraz dziedzin pochodnych.
W sk³ad uniwersyteckiej sieci bibliotecznej wchodz¹ biblioteki wydzia³owe, instytutowe i katedralne oraz uniwersyteckie zbiory archiwalne. Obecnie w posiadaniu biblioteki jest ok. 400 tys. woluminów
dokumentów, które coraz liczniej s¹ dostêpne on-line. Elektroniczne
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katalogi systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego budowane w ramach zintegrowanych systemów
bibliotecznych – Corvina (Voyager) i ALEPH – bior¹ udzia³ w tworzeniu centralnego wêgierskiego katalogu sieciowego MOKKA oraz
ogólnokrajowego katalogu sieciowego ODR, bêd¹cego baz¹ elektronicznego systemu wypo¿yczania miêdzybibliotecznego.
Ponad dziesiêcioletnia przerwa w dzia³alnoœci dydaktycznej zbieg³a siê z okresem ogromnego postêpu i zmian technologicznych w zakresie opracowania i udostêpniania informacji naukowej; pojawi³y siê
nowe noœniki informacji i nowe rodzaje Ÿróde³ informacji. Centralna
Biblioteka dysponuje aktualnie specjalistycznymi bazami danych,
wymagaj¹cymi od u¿ytkowników umiejêtnoœci stosowania nowych
jêzyków informacyjno-wyszukuj¹cych. Coraz szerszy dostêp do sieciowych Ÿróde³ informacji naukowej wymaga od u¿ytkownika umiejêtnoœci orientacji, oceny relewantnoœci informacji oraz znajomoœci
i metod korzystania z tych Ÿróde³.
Na uczelni utworzono nowe kierunki studiów stacjonarnych, nowe
formy edukacji, w tym i edukacji na odleg³oœæ. W ramach realizacji
procesu boloñskiego wprowadzono dwuetapowy system edukacji.
Studenci o wiele czêœciej ni¿ przed kilkoma laty staj¹ przed koniecznoœci¹ dokonywania odpowiedzialnych wyborów, co wymaga dobrej
znajomoœci merytorycznej przedmiotu oraz samodzielnoœci. W ci¹gu
ostatnich kilku lat kilkukrotnie wzros³a liczba studentów i u¿ytkowników biblioteki.
Nauczanie korzystania ze Ÿróde³ informacji naukowej podjêto ponownie na podstawie indywidualnej inicjatywy jednego z pracowników dydaktycznych Wydzia³u Leœnictwa, który – bêd¹c odpowiedzialnym za nauczanie informatyki – zna³ nowe technologie i Ÿród³a
informacji, i wiedzia³ o korzyœciach p³yn¹cych z ich stosowania.
W opracowaniu programu kszta³cenia u¿ytkowników biblioteki wzi¹³
udzia³ odpowiedzialny za kszta³cenie przedmiotu pracownik dydaktyczny oraz zespó³ bibliotekarzy bior¹cych udzia³ w nauczaniu.
Równie¿ i na Wydziale Przemys³u Drzewnego wprowadzono
„Źród³a informacji naukowej” na zasadzie dowolnie wybieranego
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przedmiotu od pierwszego roku studiów. Opracowanie tematyki
i organizacjê szkolenia pozostawiono bibliotece, co – bior¹c pod uwagê ograniczone mo¿liwoœci wspó³pracy z odpowiedzialnym za przedmiot pracownikiem dydaktycznym – przynios³o ujemne skutki
w efektywnoœci nauczania. W tematyce kszta³cenia znalaz³y siê: Informacja naukowa i jej formy; Jêzyki informacyjno-wyszukuj¹ce i ich
stosowanie; Dokument biblioteczny, wydawnictwa informacyjne, katalogi i bazy danych; Sieciowe Ÿród³a informacji naukowej; Wymagania dotycz¹ce treœci i formy pisemnej pracy naukowej.
Wspó³czeœnie nauczanie odbywa siê w formie wyk³adów oraz æwiczeñ bibliotecznych i trwa jeden semestr. Tematyczny zakres zajêæ,
wybór specjalistycznych Ÿróde³ informacji naukowej, zosta³ opracowany z uwzglêdnieniem kierunku studiów. W przedstawionej formie
kszta³cenia wziêli udzia³ studenci dwóch grup: 1) studenci pierwszego roku kierunku przemys³u lekkiego w mieszanej grupie z innymi
rocznikami studentów kierunku przemys³u drzewnego, 2) studenci co
najmniej trzeciego roku kierunku leœnictwa dysponuj¹cy zaliczeniem
z informatyki.
Zasadnicz¹ ide¹ kszta³cenia jest zapoznanie studentów z dostêpnymi w bibliotece i w sieci Ÿród³ami informacji naukowej, przekazanie
umiejêtnoœci wyszukiwania informacji oraz znajomoœci techniki pisania pracy semestralnej i dyplomowej. Celem jest zarówno kszta³cenie
u¿ytkownika biblioteki, jak i podniesienie poziomu us³ug bibliotecznych, a co za tym idzie – zapewnienia lepszego zaplecza dzia³alnoœci
dydaktyczno-naukowej uczelni.
Sprawdzian zdobytej wiedzy i umiejêtnoœci odbywa siê w formie
pisemnego kolokwium oraz pracy semestralnej lub prezentacji wykonanej na podstawie materia³ów pochodz¹cych z bibliotecznych Ÿróde³
informacji, z zastosowaniem obowi¹zuj¹cych zasad redagowania. Tematykê pracy semestralnej pozostawia siê do wyboru studenta.
Porównuj¹c przebieg kszta³cenia, zaanga¿owanie studentów oceniane na podstawie egzekwowania zdobytych wiadomoœci i umiejêtnoœci, mo¿na stwierdziæ, i¿ warunkami efektywnoœci s¹: homogenicznoœæ grupy – studenci tego samego kierunku, zaliczenie z informaty-
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ki, które jest podstaw¹ do podjêcia przedmiotu, okres nauczania:
pierwszy semestr, wymiar nauczania: dwie godziny tygodniowo, dowolna konsultacja biblioteczna, rodzaj zajêæ: wyk³ady oraz nawi¹zuj¹ce do ich tematyki æwiczenia biblioteczne, aktywna wspó³praca
z odpowiedzialnym za program pracownikiem dydaktycznym.
Na podstawie dotychczasowych doœwiadczeñ mo¿na stwierdziæ, ¿e
przedstawiona metoda kszta³cenia przyczynia siê do wzrostu samodzielnoœci studentów, œwiadomego i efektywnego korzystania ze
Ÿróde³ informacji, bêd¹c jednym z podstawowych warunków umiejêtnoœci samokszta³cenia, prowadzi do lepszej, partnerskiej wspó³pracy
z personelem bibliotecznym, pe³niejszego wykorzystania potencja³u
informacyjnego biblioteki, przyczynia siê do zwiêkszenia efektywnoœci zarz¹dzania wiedz¹, pozwala na aktywny udzia³ biblioteki
w kszta³towaniu obywatela ucz¹cego siê spo³eczeñstwa.
Powo³uj¹c siê na opiniê pracowników dydaktyczno-naukowych
Uniwersytetu, mo¿na stwierdziæ, ¿e zdobyte wiadomoœci i umiejêtnoœci wp³ywaj¹ korzystnie na poziom prac semestralnych, licencjackich
i magisterskich. Niejednokrotnie samodzielne wyszukiwanie informacji naukowych jest inspiracj¹ do dalszych poszukiwañ oraz podjêcia
przez studenta dzia³alnoœci naukowej.
„Źród³a informacji naukowej” to przedmiot grupy „B” (przedmiot
fachowy fakultatywny), co oznacza, ¿e warunkiem jego podjêcia jest
liczba chêtnych sk³adaj¹ca siê z co najmniej 10 osób. W dotychczasowej piêcioletniej praktyce grupy studentów liczy³y przeciêtnie 35
osób, co stanowi³o ok. 1/4 studentów uprawnionych do studiowania
tego przedmiotu.
W myœl Rozporz¹dzenia Ministerstwa Narodowego Dziedzictwa
Kulturalnego z 2000 r. – 1/2000 (I.14.) bibliotekarzom stawiane s¹
wymagania sta³ego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji, co
daje gwarancjê jakoœci podejmowanej dzia³alnoœci dydaktycznej. Ci¹g³e zmiany powodowane pojawianiem siê nowych Ÿróde³ informacji
wymagaj¹ od biblioteki sta³ej aktualizacji oferty us³ug. Wykorzystuj¹c utworzony biblioteczny punkt informacji – „Patent Library” – planuje siê uzupe³nienie programu kszta³cenia o znajomoœæ i umiejêtnoœæ
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korzystania z bazy danych Wêgierskiego Urzêdu Patentowego.
W najbli¿szej przysz³oœci rozwa¿ana bêdzie równie¿ mo¿liwoœæ objêcia programem kszta³cenia s³uchaczy Wydzia³u Ekonomicznego oraz
studiów doktoranckich.
Zmiany w szkolnictwie wy¿szym na Wêgrzech charakteryzuje wzrost
konkurencji pomiêdzy uczelniami, których oferta klasyfikowana jest
równie¿ pod wzglêdem poziomu us³ug bibliotecznych. Potwierdza to
przeprowadzona na pocz¹tku bie¿¹cego roku akredytacja Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego, która objê³a równie¿ dzia³alnoœæ Centralnej Biblioteki, w tym jej udzia³ w procesie dydaktycznym.

Bernard Kwoka
Martin-Optiz Bibliothek
Herne, Niemcy

SYSTEMY KSZTA£CENIA
I WYNAGRADZANIA
BIBLIOTEKARZY W NIEMCZECH
Zawód bibliotekarza w Niemczech w XIX w. przedstawi³ polskiemu czytelnikowi Zdzis³aw Gêbo³yœ w swojej pracy Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-18711. Wiek XX wraz
z rewolucj¹ naukowo-techniczn¹ i informacyjn¹ wp³yn¹³ w zasadniczy sposób na pracê bibliotek oraz zawód bibliotekarza i przyniós³ –
co oczywiste – powa¿ne zmiany2. W Niemczech rozwinê³a siê struktura zawodu bibliotekarskiego, która w zdecydowany sposób ró¿ni siê
od systemu polskiego. Cech¹ charakterystyczn¹ jest tutaj, dzisiaj powoli zanikaj¹cy, wyraŸny podzia³ na bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotekarzy bibliotek naukowych. Inn¹ specyficzn¹ cech¹ bibliotekarstwa niemieckiego jest czterostopniowa hierarchia s³u¿by bibliotecznej, któr¹ tworz¹ kolejne stopnie:
– podstawowy – pierwszy stopieñ s³u¿by bibliotecznej (einfacher
Dienst),
____________
1 Z. Gêbo³yœ, Zawód bibliotekarski na ziemiach niemieckich w latach 1789-1871,
Katowice 2002.
2 Literatura na temat zawodu i kszta³cenia bibliotekarzy w Niemczech. Studium,
Aus-und Fortbildung. Bibliotek Compact 2007. Bad Honnef: Bock + Hercen, 2007,
s. 188
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– œredni – drugi stopieñ s³u¿by bibliotecznej (mittlerer Dienst),
– wy¿szy – trzeci stopieñ s³u¿by bibliotecznej (gehobener Dienst),
– najwy¿szy – czwarty stopieñ s³u¿by bibliotecznej (hoeherer Dienst).
Ju¿ sama niemiecka terminologia s³u¿b bibliotecznych jest dosyæ
zawi³a, dlatego autor musia³ skorzystaæ z pomocy odpowiedniego
s³ownika3.
Republika Federalna Niemiec, jak wynika z nazwy, jest federacj¹,
dobrowolnym zwi¹zkiem krajów (landów), maj¹cych w wielu dziedzinach w³asne ustawodawstwo. Fakt ten rzutuje na sprawy finansowania bibliotek oraz formy kszta³cenia bibliotekarzy. Sprawy kultury,
kszta³cenia i szkolnictwa wy¿szego le¿¹ w gestii krajów zwi¹zkowych, które koordynuje Konferencja Krajowych Ministrów (Konferenz der Kulturminister des Laender). Mimo to, ale te¿ dlatego, istnieje w Niemczech ogromna ró¿norodnoœæ w zakresie kszta³cenia,
z czym z kolei zwi¹zana jest ró¿norodnoœæ tytu³ów naukowych i zawodowych, które mo¿na uzyskaæ. W ostatnim czasie obserwuje siê
tutaj jednak tendencje do pewnego ujednolicania, tak¿e ze wzglêdu na
Uniê Europejsk¹. Chodzi o uzyskanie przejrzystoœci i porównywalnoœci wykszta³cenia oraz tytu³ów zawodowych i naukowych.

KSZTA£CENIE BIBLIOTEKARZY
Generalizuj¹c, mo¿na powiedzieæ, ¿e najni¿sze stanowiska podstawowej s³u¿by bibliotecznej zanikaj¹, co zwi¹zane jest z wy¿szym poziomem wykszta³cenia. W zakresie œredniej s³u¿by bibliotecznej
kszta³cono do roku 1998 w Republice Federalnej Niemiec asystentów
bibliotecznych. Obecnie oficjalna nazwa zawodu brzmi fachowiec ds.
mediów i s³u¿b informacyjnych (Fachangestellter fuer Median und Informationsdienste – FAMI). Pracownicy wy¿szej s³u¿by bibliotecznej
legitymuj¹ siê dyplomem (bibliotekarz dyplomowany) lub tytu³em
Bachelor (licencjat), które uzyskuje siê po szeœciu semestrach stu____________
3 E. Bag³ajewska-Miglus, R. Berg, Polnisch. Woerterbuch fuer Bibliotheken. Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch, Wiesbaden 2006.
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diów. Aby zostaæ pracownikiem najwy¿szej s³u¿by bibliotecznej, nale¿y wykazaæ siê co najmniej ukoñczonymi studiami magisterskimi
(obecnie Master) lub te¿ ukoñczyæ studia podyplomowe (po studiach
magisterskich lub doktoranckich). Absolwenci wszystkich rodzajów
szkó³ maj¹ mo¿liwoœæ uzyskania statusu urzêdnika pañstwowego, jednak w ostatnim czasie obserwuje siê tutaj tendencje do redukcji iloœci
urzêdników – nie tylko w bibliotekach. G³oœno stawia siê nawet pytanie, czy wszyscy nauczyciele musz¹ byæ urzêdnikami pañstwowymi.
System kszta³cenia bibliotekarzy w Niemczech przedstawia siê nastêpuj¹co: po ukoñczeniu szko³y podstawowej/œredniej nastêpuje nauka zawodu okreœlonego jako fachowiec ds. mediów i s³u¿b informacyjnych (FAMI), która koñczy siê na trzynastej klasie. Absolwenci
maj¹ mo¿liwoœæ uzupe³nienia wykszta³cenia i z³o¿enia dodatkowego
egzaminu w Izbie Przemys³owo-Handlowej i uzyskania tytu³u specjalista ds. mediów i s³u¿b informacyjnych (IHK – Fachwirt Medien und
Informationsdienste). Otwarta jest tak¿e droga do podjêcia studiów
bibliotekarskich lub innych (tytu³ Bachelor, LIS lub odpowiednio innej dziedziny). Studia trwaj¹ szeœæ semestrów. Po trzecim roku studiów mo¿liwa jest kontynuacja studiów i uzyskanie tytu³u Master,
MLIS. Tytu³ ten zdobyæ mo¿na tak¿e poprzez dokszta³canie w odpowiedniej szkole4.
W s³u¿bie bibliotecznej obowi¹zuj¹ cztery stopnie: podstawowy,
œredni, wy¿szy i najwy¿szy.
1) S³u¿ba biblioteczna pierwszego i drugiego stopnia (podstawowa i œrednia)
Kandydaci na pracowników œredniej s³u¿by bibliotecznej kszta³c¹ siê
w szko³ach zawodowych i jednoczeœnie zdobywaj¹ praktyczne doœwiadczenie w bibliotekach, przewa¿nie w miejskich. Uczniowie pochodz¹cy z krajów zwi¹zkowych Badenia-Wirtembergia, Bawaria,
Nadrenia-Palatynat i Kraj Saary zdobywaj¹ wiedzê teoretyczn¹ w szko____________
4 H.-Ch. Hobohm, Der Bibliotheks-Bachelor. Oder was ist wirklich neu am neuen
Berufsbild des Bibliothekars, Dostêpny: http://forge.fh.-potsdam.de/ hobohm/Hobohm-2005b-Der Bibliothekes-Bachelor.pdf
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le zawodowej w Calw (Badenia-Wirtembergia), a uczniowie z krajów
zwi¹zkowych Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze, Saksonia, Saksonia-Anhalt i Turyngia uczêszczaj¹ do szko³y w Sonderhausen (Turyngia). S¹ to szko³y zawodowe z internatem. W³asne szko³y zawodowe, le¿¹ce w pobli¿u miejsca zamieszkania uczniów, posiadaj¹ kraje zwi¹zkowe Berlin, Hamburg, Hesja oraz Nadrenia-Pó³nocna Westfalia. Uczniowie szkó³ zawodowych mog¹ wybieraæ ró¿ne specjalizacje, wœród nich: archiwum, biblioteka, informacja i dokumentacja, dokumentacja medyczna5.
2) S³u¿ba biblioteczna trzeciego i czwartego stopnia (wy¿sza
i najwy¿sza)
Kszta³cenie bibliotekarzy s³u¿by stopnia wy¿szego i najwy¿szego
jest, w zale¿noœci od kraju zwi¹zkowego, mocniej zró¿nicowane:
– Badenia-Wirtembergia
Wy¿sza Szko³a Mediów w Stuttgarcie (Hochschule der Median,
Stuttgart) na Wydziale Informacji i Komunikacji6 oferuje studia m.in.
na kierunkach: Zarz¹dzanie w bibliotekarstwie i informacji, Serwisy
elektroniczne oraz Informatyka gospodarcza, dla których studia koñcz¹ siê egzaminem na stopieñ Bachelor (licencjat) a tak¿e studia podyplomowe od semestru letniego 2007/2008 na kierunku Zarz¹dzanie
bibliotek¹ i informacj¹, którego ukoñczenie daje tytu³ Master (magister) i uprawnienia do najwy¿szej s³u¿by bibliotecznej oraz Systemy
i serwisy informacyjne z tytu³em Master (magister).
– Bawaria
W Bawarii istnieje ci¹gle jeszcze podzia³ na kierunki studiów dla
bibliotekarzy bibliotek publicznych i bibliotekarzy bibliotek naukowych. I tak Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej i Prawa w Monachium (Fachhochschule fuer Oeffentliche Verwaltung und Rechtspflege, Muenchen)7 kszta³ci bibliotekarzy dyplomowanych dla biblio____________
5 http://www.bib-info.de/cgi-bin/daps.pl?instliste=schule; http://infobub.arbeitsagentur.
de/berufe
6 http://www.hdm-stuttgart.de/iuk
7 http://www.bib-bvb.de/fachbereich/index.html
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tek naukowych na kierunku Archiwistyka i bibliotekarstwo. Instytucj¹ kszta³c¹c¹ bibliotekarzy jest tak¿e Bawarska Biblioteka Pañstwowa w Monachium (Bayerische Staatsbibliothek, Muenchen)8, która
kszta³ci bibliotekarzy najwy¿szej s³u¿by bibliotecznej dla bibliotek
naukowych oraz bibliotekarzy s³u¿b œrednich dla bibliotek naukowych i publicznych. Jej zadaniem jest przeprowadzenie egzaminu
wstêpnego, egzaminów w czasie studiów oraz umo¿liwienie odbycia
praktyk zawodowych. Wykszta³cenie teoretyczne zdobywaj¹ studenci
we wspomnianej ju¿ Wy¿szej Szkole Administracji Publicznej i Prawa w Monachium.
– Berlin
Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie istnieje Centrum Dokszta³caj¹ce (Freie Universitaet Berlin, Weiterbildungszentrum)9, gdzie
mo¿na na ró¿nych stopniach zaawansowania zdobywaæ i poszerzaæ
wiedzê bibliotekarsk¹. W Instytucie Nauki o Bibliotece i Informacji
na Uniwersytecie im. Humboldta (Humboldt-Universitaet zu Berlin,
Instytut fuer Bibliotheks- und Informationswissenschaft)10 mo¿na
zdobyæ tytu³ naukowy Bachelor (w ci¹gu trwaj¹cych szeœæ semestrów
studiów podstawowych lub te¿ podyplomowych), a tak¿e tytu³y Master of Arts (Library and Information Science) [M.A. (LIS)] w ramach
studiów podyplomowych trwaj¹cych cztery semestry oraz tytu³y doktora i doktora habilitowanego. Instytut ten prowadzi teoretyczne
kszta³cenie referendarzy bibliotecznych. Jest to jeden z mo¿liwych tytu³ów przysz³ych urzêdników pañstwowych.
– Brandenburgia
Na Wydziale Nauk o Informacji Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Poczdamie (Fachhochschule, Potsdam, FB Informationswissenschaften)11 mo¿na uzyskaæ tytu³ dyplomowanego archiwisty, bibliotekarza
lub dokumentalisty. Instytut Informacji i Dokumentacji tej¿e szko³y
____________
8 http://www.bib-bvb.de/bibliotheksschule
9 http://www.fu-berlin.de/weiterbildung
10 http://www.www.ib.hu-berlin.de
11 http://www.iw.fh-potsdam.de
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(Instytut fuer Information und Dokumentation – IID – der FH Potsdam)12 prowadzi dokszta³canie do zawodu dokumentalista naukowy.
– Hamburg
Na Wydziale Biblioteki i Informacji Wy¿szej Szko³y Nauk Stosowanych w Hamburgu (Hochschule fuer angewandte Wissenschaften,
FB Bibliotek und Information)13 mo¿na uzyskaæ tytu³ bibliotekarza
dyplomowanego na kierunku Zarz¹dzanie bibliotek¹ i informacj¹ oraz
dokumentalisty dyplomowanego na kierunku Media i informacja.
– Hesja
Wydzia³ Zarz¹dzania Informacj¹ i Zasobami Wiedzy w Wy¿szej
Szkole Zawodowej w Darmstadt (Fachhochschule Darmstadt, FB Informations- und Wissenmanagement)14 kszta³ci mened¿erów informacji. Punktami ciê¿koœci studiów s¹ informacja ekonomiczna, medialna, chemiczna i bibliotekarstwo. Po dwóch semestrach studiów podstawowych studenci mog¹ wybraæ odpowiedni kierunek. Absolwenci
bibliotekarstwa otrzymuj¹ tytu³ bibliotekarza dyplomowanego. Planuje siê wprowadzenie studiów koñcz¹cych siê uzyskaniem stopni naukowych Bachelor lub Master (licencjat, magister).
– Dolna Saksonia
W Wy¿szej Szkole Zawodowej w Hanowerze istnieje wydzia³ Informacji i Komunikacji (Fachhochschule Hannover, FB Informationsund Kommunikationswesen)15, który oferuje studia na kierunku Zarz¹dzanie informacj¹, m.in. tak¿e w bibliotekach naukowych, i umo¿liwia uzyskanie tytu³u Bachelor, który jednoczeœnie uprawnia do pracy w œredniej s³u¿bie bibliotecznej w bibliotekach naukowych. Mo¿liwe jest tak¿e podjêcie studiów magisterskich (tytu³ Master) w zakresie Zarz¹dzanie informacj¹ i zasobami wiedzy. Kszta³ceniem bibliotekarzy dla najwy¿szej s³u¿by bibliotecznej w bibliotekach naukowych Dolnej Saksonii zajmuje siê Biblioteka im. Wilhelma Gottfrie____________
12 http://www.iid-fh-potsdam.de
13 http://bui.haw-hamburg.de
14 http://www.iuw.fh-darmstadt.de
15 http://www.ik.fh-hannover.de
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da Leibnitza, Dolnosaska Biblioteka Krajowa w Hanowerze (Gottfried-Wilhelm-Leibnitz-Bibliothek. Niedersaechsische Landesbibliothek)16. Biblioteka ta kszta³ci tak¿e fachowców œredniej s³u¿by bibliotecznej w zakresie s³u¿by medialnej i informacyjnej.
– N a d r e n i a P ó ³ n o c n a - We s t f a l i a
W Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii zniesiono podzia³ na studia dla bibliotekarzy bibliotek naukowych i bibliotekarzy bibliotek publicznych. Na Wydziale Nauk o Informacji i Komunikacji Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Kolonii (Fachhochschule Koeln, Fakultet fuer Informations-und Kommunikationswissenschaft)17 mo¿na uzyskaæ tytu³
bibliotekarza dyplomowanego oraz, po dodatkowych studiach, tytu³
Master of Information Science. Od roku 2007 szko³a ta bêdzie prowadziæ tak¿e dokszta³canie bibliotekarzy, które dotychczas by³o w gestii Centrum Bibliotek Szkó³ Wy¿szych Nadrenii Pó³nocnej-Westfalii
(Hochschulbibliothekszentrum).
– Nadrenia-Palatynat
Kszta³cenie bibliotekarzy najwy¿szej s³u¿by bibliotecznej koordynuje tutaj Krajowe Centrum Biblioteczne w Koblencji (Landesbibliothekszentrum Rheiland-Pfalz, Koblenz)18, które w tym zakresie wspó³pracuje z Bawarsk¹ Szko³¹ Bibliotekarsk¹ w Monachium (wiedza teoretyczna) i bibliotekami naukowymi w Nadrenii-Palatynacie (praktyka).
– Saksonia
W Wy¿szej Szkole Techniki, Ekonomii i Kultury w Lipsku jest
Wydzia³ Mediów (Hochschule fuer Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig, FB Median)19, który oferuje studia w zakresie nauki o bibliotece i informacji, ksiêgarstwa/ekonomiki wydawnictw, techniki medialnej, muzeologii i in. W zakresie bibliotekarstwa mo¿na uzyskaæ
tytu³ bibliotekarza dyplomowanego.
____________
16 http://www.gwlb.de; http://www.bibfin.de
17 http://www.fbi.fh-koeln.de
18 http://www.lbz-rlp.de
19 http://www.fbm.htwk-leipzig.de
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FINANSOWANIE BIBLIOTEK
Jak ju¿ wspomniano, biblioteki w Niemczech finansowane s¹ przez
ró¿ne jednostki administracyjne20. Z bud¿etu Republiki Federalnej
Niemiec finansowana jest przede wszystkim Niemiecka Biblioteka
Narodowa (biblioteki w Lipsku i Frankfurcie nad Menem oraz Niemieckie Archiwum Muzyczne w Berlinie), centralne biblioteki fachowe oraz, wspólnie z krajami zwi¹zkowymi, Biblioteka Pañstwowa
w Berlinie. Biblioteki publiczne dotowane s¹ przez odpowiednie samorz¹dy terytorialne (miasto, gmina). Dodaæ trzeba, ¿e utrzymywanie biblioteki publicznej jest dobrowolnym œwiadczeniem danej jednostki samorz¹dowej. Biblioteki szkó³ wy¿szych oraz biblioteki krajowe finansowane s¹ z bud¿etu krajów zwi¹zkowych, poniewa¿, jak
ju¿ wspomniano, sprawy kultury i kszta³cenia le¿¹ w ich gestii. Kwestia finansowania jest o tyle wa¿na, ¿e ma ona decyduj¹cy wp³yw na
sprawê wynagrodzenia pracowników bibliotek.

WYNAGRODZENIE BIBLIOTEKARZY
Do 30 wrzeœnia 2005 r. obowi¹zywa³a w Niemczech umowa p³acowa dla pracowników s³u¿b publicznych (Bundesangestelltentarifvertrag – BAT). Oczywiœcie, ze wzglêdu na federalny charakter pañstwa, zró¿nicowany. Ró¿ne, chocia¿ w koñcowym efekcie porównywalne, tabele istnia³y dla pracowników samorz¹dów terytorialnych
(miasta, gminy) oraz dla pracowników instytucji finansowanych z bud¿etu Republiki Federalnej i krajów zwi¹zkowych. Istnia³y tak¿e ró¿ne tabele dla pracowników zachodniej czêœci Republiki i dla pracowników jej wschodniej czêœci (by³a NRD). Wynagrodzenie pracowników w nowych krajach zwi¹zkowych wynosi³o 94% wynagrodzenia
ich kolegów w krajach zachodnich Republiki Federalnej Niemiec. Od
1 paŸdziernika 2005 r. obowi¹zuje nowa umowa p³acowa dla s³u¿b
publicznych (Tarifvertrag fuer oeffentlichen Dienst – TvoeD); tak jak
____________
20 W. Kessler, Biblioteki publiczne w Niemczech, „Bibliotekarz Warmiñsko-Mazurski” 2000, nr 1-2, s. 58-68, tutaj s. 61-62.
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dotychczasowe, wynegocjowana przez zwi¹zki zawodowe w rozmowach z pracodawcami, których reprezentuje federalny minister spraw
wewnêtrznych. Celem nowego systemu jest zast¹pienie sztywnego
systemu BAT takim, który umo¿liwia honorowanie indywidualnego
wysi³ku pracownika. Bez federalnej struktury ¿ycie w Republice Federalnej by³oby monotonne. Nowy system p³acowy przejê³y pocz¹tkowo jedynie instytucje finansowane z bud¿etu federalnego oraz jednostki finansowane przez samorz¹dy terytorialne. Instytucje finansowane przez kraje zwi¹zkowe przejê³y nowy system dopiero 1 listopada 2006 r. W ramach tej umowy p³acowej istniej¹ ró¿ne tabele wynagrodzeñ dla pracowników jednostek samorz¹dowych, krajów zwi¹zkowych oraz jednostek finansowanych z bud¿etu federalnego. Oddzielne tabele istniej¹ dla pracowników maj¹cych status urzêdnika
pañstwowego oraz dla pracowników bez takiego statusu. W dalszym
ci¹gu ró¿ne tabele stosowane s¹ w zachodnich i wschodnich krajach
zwi¹zkowych (wspomniane ju¿ 94% dochodu).
Analiza proponowanych w latach 2006 i 2007 miejsc pracy dla bibliotekarzy ró¿nych grup opublikowana w fachowym piœmie „Der Bibliotheksdienst”21 („S³u¿ba Biblioteczna”) wykazuje, co nastêpuje:
Proponowane stanowisko Grupa (TVOD)
Pracownik biblioteki (najni¿szego stopnia) T 3
Fachowiec s³u¿by œredniej/Asystent biblioteczny/
Fachowiec ds. mediów i s³u¿b informacyjnych T 8
Bibliotekarz dyplomowany/Urzêdnik biblioteczny/
Inspektor biblioteczny T 9
Bibliotekarz dyplomowany/Urzêdnik biblioteczny/
Inspektor biblioteczny na stanowisku kierowniczym T 11
Bibliotekarz naukowy/Referent naukowy/
Referendarz biblioteczny/Radca biblioteczny/
Pracownik naukowy T 13
____________
21 http:// www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu; zob. te¿ tabele i przyk³ady http://paul.
schubbi.org/tvoed/stufen.html
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Kierownik biblioteki instytutowej (uniwersytet) T 15
Zastêpca dyrektora biblioteki uniwersyteckiej T 15
Dyrektor biblioteki uniwersyteckiej T 15 / T 15 U
W przypadku urzêdników pañstwowych stosuje siê odpowiednie
zaszeregowanie przewidziane dla tej grupy pracowników (np. T 9 odpowiednio A 9). To samo dotyczy pracowników samorz¹dów terytorialnych. Wysokoœæ wynagrodzenia netto zale¿na jest, co trzeba podkreœliæ, od osobistej sytuacji danego pracownika (stan cywilny, liczba dzieci, klasa podatkowa itp.). Warto tu jeszcze zaprezentowaæ
stopnie rozwoju wynagrodzeñ w grupie 2-15 i w grupie 1:
Grupa 2-15
Stopieñ 1 – przydzielony jest w momencie przyjêcia do pracy
Stopieñ 2 – po roku pracy
Stopieñ 3 – po 3 latach pracy
Stopieñ 4 – po 6 latach pracy
Stopieñ 5 – po 10 latach pracy
Stopieñ 6 – po 15 latach pracy
Grupa 1
Stopieñ 1
Stopieñ 2
Stopieñ 3
Stopieñ 4
Stopieñ 5
Stopieñ 6

–
–
–
–
–
–

pomija siê
przydzielony jest w momencie przyjêcia do pracy
po 4 latach pracy
po 8 latach pracy
po 12 latach pracy
po 16 latach pracy

Wyliczona œrednia p³aca brutto wynosi 2792,00 Euro. Bibliotekarz
s³u¿by œredniej (bibliotekarz dyplomowany/Bachelor = grupa T 9) po
trzech latach pracy otrzymuje œrednie miesiêczne wynagrodzenie
brutto w wysokoœci 2570,00 Euro (3 stopieñ tabeli wynagrodzenia
w grupie 2-15), a po szeœciu latach pracy 2912,00 Euro (4 stopieñ
w tabeli wynagrodzeñ). Maksymalnie, po 15 latach pracy, wynagrodzenie w grupie T 9 wynosi obecnie 3392,00 Euro. Na dalszym etapie planowane jest wprowadzenie premii motywacyjnych.
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Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e od wielu ju¿ lat, a szczególnie w okresie s³abej koniunktury gospodarczej ostatniego okresu, jednostki finansuj¹ce biblioteki w Niemczech, jak chyba niestety wszêdzie, sk³ania³y siê wyraŸnie do oszczêdzania, ograniczaj¹c wydatki na
potrzeby kultury i edukacji, z fatalnymi zreszt¹ skutkami22. W najlepszym wypadku wydatki te pozostawa³y przez wiele lat na tym samym
poziomie, przy jednoczesnym wzroœcie cen, w tym tak¿e ksi¹¿ek. Czy
odczuwalna ostatnio poprawa sytuacji gospodarczej pozytywnie
wp³ynie na sytuacjê bibliotek i bibliotekarzy, poka¿e przysz³oœæ.

____________
22 Wyniki programu Pisa (Program Miêdzynarodowej Oceny Umiejêtnoœci Uczniów)
zob.: http//www.pisa.oecd.org/pages/0,2987,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1_1,00.
html oraz http://www.de.wikipedia.org/wiki/PISA-Studien

Maria Ma³gorzata Maczkowska
NU Univerzitetska Biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”
Bitola, Macedonia

WIELOFUNKCYJNOŒÆ
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W BITOLI
Biblioteka Uniwersytecka im. Œw. Klimenta Ochrydzkiego w Bitoli (Macedonia) jest kontynuacj¹ wielowiekowej historii bibliotekarstwa w tym mieœcie. Ju¿ w XV wieku powsta³a w Bitoli pierwsza
osmañska biblioteka na Ba³kanach. W póŸniejszych wiekach nast¹pi³
dalszy rozwój tradycji bibliotekarskich w mieœcie. Na prze³omie XIX
i XX wieku, kiedy Bitola by³a rozwiniêtym oœrodkiem handlowym
i kulturalnym, na terenie miasta i w jego okolicy dzia³a³y ró¿norodne
biblioteki: grecka, francuska, ruska, ¿ydowskie biblioteki w synagogach, tak¿e biblioteki serbskie i bu³garskie.
W 1945 roku powsta³a w Bitoli Miejska Biblioteka Publiczna, która
z biegiem lat, w miarê powiêkszania zbiorów, zmienia³a nazwê i zasiêg
swojej dzia³alnoœci. W 1954 roku sta³a siê jedn¹ z trzech bibliotek depozytowych w kraju. Gdy w roku 1980 powsta³ w Bitoli Uniwersytet
(drugi wówczas w Macedonii), biblioteka przejê³a dodatkowo funkcjê
biblioteki uniwersyteckiej i sta³a siê Miejsk¹ i Uniwersyteck¹ Bibliotek¹, by w 2005 roku przyj¹æ obecn¹ nazwê Biblioteki Uniwersyteckiej.
Patronem biblioteki i bitolskiego Uniwersytetu jest œw. Kliment Ochrydzki (840-916), uczeñ Cyryla i Metodego. By³ misjonarzem, a jednoczeœnie prowadzi³ dzia³alnoœæ literack¹ i translatorsk¹. Kliment by³ za³o¿ycielem Ochrydzkiej Szko³y Literackiej, znanej jako pierwszy uniwersytet s³owiañski, w którym kszta³ci³o siê 3500 uczniów. Przyczyni³
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siê do budowy wielu cerkwi i monastyrów, w których stworzy³
póŸniej biblioteki. Jego dzia³alnoœæ mia³a bardzo du¿y wp³yw na rozwój kultury i piœmiennictwa s³owiañskiego w IX i X wieku.
Biblioteka Uniwersytecka w Bitoli jest wa¿n¹ instytucj¹ kulturaln¹
tego miasta, staraj¹c¹ siê spe³niaæ wiele wyznaczonych przez siebie
funkcji. Jest bibliotek¹ uniwersyteck¹ i miejsk¹ dla dzieci i doros³ych.
Odwiedzana jest przez studentów, pracowników naukowych, uczniów
szkó³ podstawowych i œrednich, a tak¿e przez najm³odszych i doros³ych mi³oœników ksi¹¿ek. Dla potrzeb czytelników biblioteka udostêpnia dwie du¿e czytelnie, szeœæ ma³ych czytelni do nauki indywidualnej, czytelniê internetow¹, czytelniê dzia³u dzieciêcego, a tak¿e
bogat¹ w zbiory czytelniê literatury francuskiej, utworzon¹ przy
wspó³pracy z Towarzystwem Alliance Française.
Zbiory biblioteczne licz¹ ponad 450 tys. ksi¹¿ek naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych, ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y, 50
tytu³ów gazet bie¿¹cych i 140 tytu³ów czasopism (bez wydawnictw
periodycznych z czasów istnienia Jugos³awii), zdygitalizowane materia³y biblioteczne, a tak¿e zbiory muzyczne i dokumenty ¿ycia spo³ecznego miasta. Zbiory, które biblioteka udostêpnia swoim czytelnikom, to przede wszystkim literatura i czasopisma wydane w jêzyku
macedoñskim, równie¿ w serbskim, chorwackim, albañskim, tureckim
i w innych jêzykach mniejszoœci narodowych. W bibliotece jest tak¿e
literatura w jêzykach: angielskim, francuskim, rosyjskim, bu³garskim,
s³oweñskim i innych. Ponadto w zbiorach biblioteki s¹ ksi¹¿ki w jêzyku czeskim, s³owackim i polskim. Literatura w jêzyku polskim to
g³ównie dzie³a pisarzy i poetów polskich, przet³umaczone na jêzyk
macedoñski i serbski. Natomiast oryginalne teksty w jêzyku polskim,
jakie mo¿na znaleŸæ w zbiorach biblioteki, to przede wszystkim prace
naukowe polskich jêzykoznawców, którzy wspó³pracuj¹ z uczonymi
macedoñskimi i wydaj¹ swoje prace w Macedonii.
W bibliotece zatrudnionych jest w 36 pracowników w dzia³ach:
kompletowania i opracowania zbiorów, bibliografii, obs³ugi czytelników, rozwoju bibliotekarstwa, zbiorów specjalnych, introligatorstwa
i administracji. Od szesnastu lat praca w bibliotece jest skomputery-
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zowana. Zbiory w bibliotece zosta³y w ca³oœci opracowane komputerowo w systemie COBISS. Obecnie Biblioteka Uniwersytecka w Bitoli jest jedyn¹ bibliotek¹ w Macedonii, której kompletne katalogi s¹
dostêpne czytelnikom w systemie COBISS/OPAC i poprzez Internet
(www.nuubbt.uklo.edu.mk). Program COBISS umo¿liwia szybkie
i wielostronne przeszukiwanie katalogu zbiorów bibliotecznych.
Dziêki temu, ¿e program ten wykorzystuj¹ przy opracowaniu swoich
zbiorów biblioteki we wszystkich pañstwach powsta³ych po rozpadzie
Jugos³awii (oprócz Chorwacji), a tak¿e w Bu³garii, uda³o siê na Ba³kanach stworzyæ wspólny centralny, elektroniczny katalog zbiorów.
Czytelnicy biblioteki s¹ sprawnie obs³ugiwani przez system COBISS/Zajmuvanje, dziêki któremu mo¿liwa jest skomputeryzowana
ich rejestracja, szybkie wypo¿yczenie i zwrot bibliotecznych zbiorów
oraz dokonywanie rezerwacji, a czytelnicy na bie¿¹co s¹ informowani telefonicznie o zwrocie zarezerwowanej ksi¹¿ki. Aby polepszyæ jakoœæ obs³ugi czytelników, przeprowadzane s¹ wœród nich ankiety,
w których czytelnicy zg³aszaj¹ swoje propozycje i uwagi krytyczne
pomagaj¹ce bibliotece w lepszym organizowaniu us³ug.
Biblioteka ma œcis³e zwi¹zki z Uniwersytetem, aktywnie uczestniczy w pracach bitolskiej uczelni w zakresie podnoszenia poziomu
kszta³cenia i rozwoju wspó³pracy. Zbiory biblioteki s¹ na bie¿¹co uzupe³niane o literaturê naukow¹, specjalistyczn¹, podrêczniki. Wydawana jest bibliografia prac naukowych pracowników uczelni. Studenci
i kadra naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu korzystaj¹ z czytelni
komputerowej w bibliotece, gdzie udostêpniane s¹ dodatkowe bazy
danych – EBSCO, SCOPUS, ProQuest, niezbêdne do prac naukowych. Biblioteka organizuje ponadto kursy z zakresu informatyki, kursy jêzykowe przy aktywnej pomocy Alliance Française, szkolenia bibliotekarzy z po³udniowo-zachodniej czêœci kraju, a dla studentów
i uczniów organizuje regularne prezentacje programu COBISS/OPAC
w celu u³atwienia dostêpu do elektronicznego katalogu zbiorów.
Biblioteka Uniwersytecka intensywnie wspó³pracuje z Bibliotek¹ Narodow¹ w Skopje. Realizowane s¹ wspólne projekty w celu szybszego
i wszechstronnego rozwoju bibliotekarstwa w Macedonii, prowadzone
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s¹ wspólne kursy i szkolenia bibliotekarzy. Pracownicy biblioteki s¹ aktywnymi cz³onkami Towarzystwa Bibliotekarzy Macedoñskich, bior¹
te¿ udzia³ w corocznych spotkaniach bibliotekarzy z s¹siednich krajów.
Co roku tak¿e organizowana jest dla bibliotekarzy pracuj¹cych w systemie COBISS miêdzynarodowa konferencja w Mariborze w S³owenii.
Ostatnia konferencja poœwiêcona by³a wa¿nej roli bibliotek w rozwoju
szkolnictwa wy¿szego i instytucji naukowo-badawczych krajów Europy
Po³udniowo-Wschodniej i wielkim znaczeniu bibliotek dla rozwoju tych
krajów. Od wielu lat trwaj¹ w Macedonii prace nad komputeryzacj¹
wszystkich bibliotek. Biblioteka Uniwersytecka w Bitoli jest w³¹czona
w proces komputeryzacji bibliotek w regionie po³udniowo-zachodnim
kraju. Pracownicy biblioteki nadzoruj¹ pracê bibliotekarzy w tym regionie, organizuj¹ dla nich szkolenia oraz udzielaj¹ pomocy merytorycznej
i technicznej. W najbli¿szym czasie biblioteki wydzia³owe Uniwersytetu maj¹ zakoñczyæ opracowanie swoich zbiorów w systemie COBISS
i w³¹czyæ siê do wspólnego centralnego elektronicznego katalogu. Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej udzielaj¹ pomocy bibliotekom wydzia³owym w tym zakresie, aby przyspieszyæ opracowanie zbiorów.
Biblioteka Uniwersytecka w Bitoli prowadzi tak¿e dzia³alnoœæ naukow¹ i wydawnicz¹, co owocuje wydaniem prac z zakresu bibliotekarstwa, monografii poœwiêconych bibliotece, materia³ów konferencyjnych oraz utworów bitolskich pisarzy uczestnicz¹cych w spotkaniach organizowanych przez bibliotekê. Dzia³ bibliografii systematycznie przygotowuje do druku bibliografie regionalnych czasopism
i prac pisarzy. W dorobku Biblioteki Uniwersyteckiej jest publikacja
poœwiêcona prywatnym bibliotekom w Bitoli. Przygotowali j¹ do druku pracownicy biblioteki, którzy przeprowadzili kilkumiesiêczne badania wœród bitolskich bibliofilów. Czasopismem Biblioteki Uniwersyteckiej jest „Biblioteèen trend”, publikowane s¹ w nim informacje
o pracy biblioteki, materia³y informacyjne o organizowanych spotkaniach i wystawach, sprawozdania z odbywanych kursów i szkoleñ,
wywiady z pisarzami, recenzje nowoœci wydawniczych.
Biblioteka rozwija wspó³pracê z bibliotekami z s¹siednich krajów.
Zapocz¹tkowana zosta³a w tym roku (2007) wspó³praca Biblioteki
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Uniwersyteckiej w Bitoli z Bibliotek¹ w mieœcie Korcza w Albanii.
Dosz³o do wzajemnych odwiedzin bibliotekarzy z tych miast, prezentacji pracy obu instytucji, donacji ksi¹¿ek, podpisano te¿ umowê
o dalszej wspó³pracy i realizacji wspólnych projektów. W najbli¿szych miesi¹cach bêdzie zrealizowana wspó³praca z bibliotekami bu³garskimi, trwaj¹ tak¿e prace nad przygotowaniem programu wspó³pracy bitolskiej biblioteki uniwersyteckiej z Dolnoœl¹sk¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ we Wroc³awiu. W przygotowaniu jest program wspó³pracy
z bibliotekami greckimi. Biblioteka wspó³pracuje z wieloma instytucjami w mieœcie – z Centrum Kultury, teatrem, muzeum, urzêdem
miasta, szko³ami podstawowymi i œrednimi, uniwersytetem, konsulatami honorowymi pañstw europejskich (jest ich osiem w Bitoli),
a tak¿e z ró¿nymi stowarzyszeniami i fundacjami. Biblioteka dok³ada
starañ, aby mieæ czêsty kontakt z mieszkañcami miasta, dlatego organizowane s¹ regularne spotkania literackie, prezentacje nowo wydanych ksi¹¿ek z udzia³em ich autorów, ró¿norodne prelekcje i wyk³ady. W trakcie spotkañ z pisarzami goszcz¹ w Bibliotece Uniwersyteckiej aktorzy z pobliskiego teatru i uœwietniaj¹ promocje ksi¹¿ek recytacjami b¹dŸ czytaniem fragmentów utworów. Uczniowie œredniej
szko³y muzycznej wykonuj¹ czêsto koncerty muzyki kameralnej.
W holu biblioteki organizowane s¹ wystawy poœwiêcone pisarzom,
wydarzeniom historycznym, wystawy prac bitolskich plastyków i artystów ludowych, prezentowane s¹ prace dyplomowe studentów
i twórczoœæ literacka oraz plastyczna najm³odszych czytelników. Dla
m³odzie¿y organizowane s¹ konkursy poetyckie nagradzane ksi¹¿kami ufundowanymi przez wydawnictwa macedoñskie. Pracownicy biblioteki sukcesywnie informuj¹ czytelników o bie¿¹cej pracy, wykorzystuj¹c w tym celu media – radio, telewizjê, prasê. Wydawany jest
biuletyn informuj¹cy o wszystkich nowych nabytkach biblioteki, nowych projektach. Dla m³odzie¿y szkolnej organizowane s¹ lekcje biblioteczne i konkursy na temat biblioteki, np. „M³odzi bibliotekarze”.
Biblioteka Uniwersytecka stara siê wykorzystaæ w swojej dzia³alnoœci pomoc wolontariuszy, absolwentów Wydzia³u Pedagogicznego
Uniwersytetu w Bitoli, którzy bior¹ udzia³ w zajêciach wakacyjnych
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– warsztatach twórczych organizowanych dla dzieci. Zakres oferowanych przez bibliotekê zajêæ jest du¿y, obejmuje m.in. spotkania
z twórcami literatury dzieciêcej, wspólne czytanie ksi¹¿ek, przygotowania inscenizacji tekstów dramatycznych, dyskusje na temat przeczytanych ksi¹¿ek, naukê pisania w³asnych utworów. Dzieci w ramach prowadzonych zajêæ wykonuj¹ ró¿ne prace plastyczne na kanwie literatury i sztuki folklorystycznej Macedonii, tworz¹ ok³adki
i ilustracje do ulubionych ksi¹¿ek, rysuj¹ mapki swoich wyimaginowanych podró¿y. W zajêciach bior¹ udzia³ dzieci z ró¿nych grup narodowoœciowych, czytaj¹ teksty w swoich jêzykach narodowych, t³umacz¹ wybrane fragmenty literatury na swoje jêzyki, wystawiaj¹
swoje prace na okresowych wystawach w holu bibliotecznym. Wspomniane zajêcia ucz¹ dzieci wzajemnej tolerancji, wspó³¿ycia i poszanowania ró¿nic kulturowych i, co bardzo wa¿ne, rozbudzaj¹ w nich
trwa³e zainteresowanie ksi¹¿k¹ i bibliotek¹.
Biblioteka Uniwersytecka od czterech lata organizuje te¿ targi
ksi¹¿ki w Bitoli, na które zje¿d¿aj¹ zainteresowani ksi¹¿k¹ goœcie
z ca³ej Macedonii i spoza niej. Wydawcy macedoñscy entuzjastycznie
przyjêli pomys³ organizacji – drugich poza Skopje – targów ksi¹¿ki
w kraju. Targi sta³y siê szybko interesuj¹c¹ imprez¹ kulturaln¹ w Bitoli, co nie przeszkadza, aby niewielkie wydawnictwa wystawia³y
w Bibliotece Uniwersyteckiej w ci¹gu ca³ego roku swoje produkty
ciesz¹ce siê wielkim zainteresowaniem nabywców.
Macedoñskie Ministerstwo Kultury stymuluje pracê instytucji kulturalnych w kraju dziêki dodatkowym dotacjom finansowym na realizacjê przedstawianych projektów. Biblioteka Uniwersytecka opracowuje co roku nowe projekty, których realizacja ma poszerzaæ
i usprawniaæ pracê biblioteczn¹. Obecnie realizowany jest projekt
obejmuj¹cy badania nad zbiorami bibliotecznymi i ochron¹ starych
druków w bibliotekach cerkiewnych w Bitoli i regionie. Rezultat badañ zostanie przedstawiony w zamierzonej ksi¹¿ce. Warto tu dodaæ,
¿e Biblioteka Uniwersytecka w 2006 r., jako jedna z piêciu macedoñskich bibliotek, zosta³a wyznaczona przez macedoñskie Ministerstwo
Kultury do kontroli jej pracy przez zagranicznych ekspertów. Biblio-
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teka goœci³a eksperta do spraw rozwoju bibliotek z Francji. Jean-Marie Arnoult dokona³ w ci¹gu kilku dni oceny pracy biblioteki, okreœlaj¹c pozytywnie nie tylko jej przedsiêwziêcia, ale i uzyskiwane rezultaty. Pozytywna ocena eksperta wp³ynê³a bardzo korzystnie na bibliotekarzy, którzy zmagaj¹c siê z codziennymi trudnoœciami, potrafi¹
jednak realizowaæ us³ugi biblioteczne na wysokim poziomie.

LITERATURA
1. Asimov M. (red.), Peèatarstvoto i izdavaštvoto vo Bitola, Bitola 1998.
2. Petrovska J. (red.), Nacionalna ustanova – Univerzitetska biblioteka Sv. Kliment
Ohridski Bitola: 1945-2005: 60 godini, Bitola 2005.
3. Strejovski A. (red.), Bibliotekarstvoto vo Bitola i Bitolsko, Bitola 1995.
4. „Biblioteèen trend”, 2003 [kwartalnik].
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CENTRUM DOKUMENTACJI I INFORMACJI
POLONII PÓ£NOCNEJ FRANCJI
– HISTORIA, DZIA£ALNOŒÆ, PERSPEKTYWY
POCZ¥TKI EMIGRACJI ZAROBKOWEJ
Historia polskiej emigracji w pó³nocnej Francji siêga pocz¹tku ubieg³ego stulecia. W odró¿nieniu od powszechnie znanej, dziewiêtnastowiecznej tzw. Wielkiej Emigracji ta druga, póŸniejsza fala wychodŸstwa mia³a charakter wyraŸnie ekonomiczny. W latach 1908-1910 rozwijaj¹cy siê niezwykle dynamicznie przemys³ górniczy pó³nocnej
Francji wspar³o oko³o 10 tys. polskich emigrantów. W 1919 r. na podstawie wzajemnej umowy rz¹dowej pracê we francuskich kopalniach
znalaz³y kolejne tysi¹ce Polaków. Po 1924 r. stutysiêczna grupa, tym
razem doœwiadczonych polskich górników z zag³êbia Ruhry, zmuszanych do wyrzeczenia siê obywatelstwa polskiego, zasili³a emigracyjne
szeregi. W sumie do koñca lat trzydziestych liczba polskich przybyszów waha³a siê w granicach 500 000-700 0001.
____________
1 Wiêcej na temat liczebnoœci, rozmieszczenia i struktury, vide: R. Dzwonkowski
Sak, W. Œladkowski, Polonia francuska, [w:] Polonia w Europie, red. B. Szyd³owska-Ceg³owa, Poznañ 1992, s. 374-386; E. Gogolewski, La presence des ouvriers polonais dans le Nord et le Pas-de-Calais, [w:] Contribution á la préparation des Assises de la Polonité, éd. Centre d’Etude de la Culture Polonaise de l’Université Charles de Gaulle – Lille III 1992, s. 7-11.
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Równie¿ i dzisiaj, po up³ywie niespe³na dziewiêædziesiêciu lat, region Nord-Pas-de-Calais jest zamieszkany przez ponad pó³milionow¹
spo³ecznoœæ polonijn¹. Górnicza przesz³oœæ powoli odchodzi w niepamiêæ. Wszak wspó³czesne czwarte, a niekiedy pi¹te pokolenie dawnego wychodŸstwa to wykszta³ceni we Francji reprezentanci prawie
wszelkich profesji z wyj¹tkiem górniczej, gdy¿ ostatnia kopalnia zosta³a tu zamkniêta w grudniu 1990 r. I tylko najwiêksze w Europie
pokopalniane ha³dy w okolicach œwiadcz¹ o minionej wêglowej historii regionu.
Najwiêcej polskich osad górniczych, z czasem przekszta³canych
w miasteczka, powstawa³o w okolicach miêdzy Bethune a Valencienne. Za najwa¿niejsze centrum dawnego górnictwa uchodzi Lens.
W polskich oœrodkach powstawa³y ochronki i szkó³ki, sklepy i gospody, koœcio³y i cmentarze, dziesi¹tki ró¿norodnych stowarzyszeñ, towarzystw, kó³ zainteresowañ, chórów, zespo³ów etc. ¯ycie organizowa³o
siê w oparciu o polskie wspólnoty parafialne, te z kolei obejmuj¹c swoj¹ dzia³alnoœci¹ wiêkszoœæ regionu o powierzchni ponad 12 tys. km2,
jednoczy³y ca³¹ francusk¹ poloniê Nord-Pas-de-Calais2. Poniewa¿
w pó³nocnej Francji znajdowa³o siê najliczniejsze skupisko Polaków,
polonijne organizacje o charakterze ogólnofrancuskim, a nawet miêdzynarodowym, bardzo czêsto w³aœnie tutaj umieszcza³y swe g³ówne
oœrodki, jak na przyk³ad Kongres Polonii Francuskiej, Polskie Zjednoczenie Katolickie czy Zwi¹zek Harcerstwa3.
Wprawdzie celem niniejszego tekstu jest ukazanie jednej ze sfer
¿ycia wspó³czesnej Polonii, niemniej z uwagi na rozproszone przekazy historyczne oraz w celu zrozumienia genezy wspó³czeœnie podejmowanych prac maj¹cych na celu ratowanie polskiego dziedzictwa
narodowego we Francji wstêp ów wydaje siê nieodzowny.
____________
2 Vide: R. Dzwonkowski Sak, Polska opieka religijna we Francji 1909-1939, Poznañ–Warszawa 1988.
3 W. Œladkowski, Polacy we Francji, Lublin 1985, s. 153-162; E. Gogolewski, Album aux souvenirs. La vie associative illustrée des Polonais de France 1945-1955, éd.
Centre d’Etude de la Culture Polonaise de l’Université Charles de Gaulle – Lille III
1987, s. 5-80.
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Dzisiaj gros Polonii pó³nocnofrancuskiej skupione jest w tzw. Maison de la Polonia, a g³ówn¹ jej bol¹czk¹ nie jest walka o pracê,
o przetrwanie w sensie ekonomicznym, jak to niegdyœ bywa³o, lecz
troska o zachowanie pamiêci lat minionych oraz o zachowanie to¿samoœci narodowej przez najm³odsze poemigracyjne pokolenie4. W jaki sposób historiê powi¹zaæ z teraŸniejszoœci¹ i przysz³ymi losami Polonii pó³nocnofrancuskiej? Jak jednoczyæ i organizowaæ ow¹ Poloniê
epoki informacyjnej na pocz¹tku XXI wieku, wszak pamiêæ i sentymentalna tradycja nie wystarczaj¹ do przyci¹gniêcia m³odzie¿y. Tym
i innym problemom próbuje stawiaæ czo³a stosunkowo m³oda, ponadstowarzyszeniowa organizacja pod nazw¹ Maison de la Polonia (dalej: MDP), co po polsku znaczy – Dom Polonii5.

DZIA£ALNOŒÆ DOMU POLONII
W 1992 r ., z inicjatywy francuskich w³adz regionalnych Nord Pasde-Calais, po raz pierwszy w historii zwo³ano do Lille spotkanie
wszystkich organizacji polonijnych6. W trzy lata póŸniej, w wyniku
dyskusji nad faktyczn¹ kondycj¹ oraz w ramach waloryzacji ruchu
polonijnego, powo³ano do ¿ycia Dom Polonijny pó³nocnej Francji ja____________
4 O stopniu wiêzi emigracji z Polsk¹ pisa³ równie¿ Jan Gruszyñski. Vide: J. Gruszyñski, Spo³ecznoœæ polska we Francji 1918-1978. Problemy integracyjne trzech pokoleñ, Warszawa 1981, s. 302-303. Janine Ponty w swoich badaniach przeprowadzonych w pocz¹tkach lat dziewiêædziesi¹tych wykaza³a, ¿e czwarte pokolenie poemigracyjne lat dwudziestych XX w. prawie zupe³nie zatraci³o swoje korzenie i nie
mówi³o po polsku, vide: J. Ponty, Les Polonais du Nord ou la mémoire des corons,
éd. Autrement, Paris 1995, s. 53.
5 Oficjalna strona internetowa Domu Polonii, Maison de la Polonia, [on-line, dostêp 23 lipca 2007] http://www.maisondelapolonia.com/
6 Bardzo wa¿n¹ rolê w stworzeniu Domu Polonijnego odegra³a sekcja polska na
Uniwersytecie Charles de Gaulle – Lille III, która w 1989 r. zorganizowa³a konferencjê naukow¹ Les ouvriers polonais en France après la seconde guerre mondiale, Lille III, a nastêpnie, na proœbê w³adz regionalnych, w 1992 r. kolejn¹, nawo³uj¹c wszystkie organizacje do wspó³pracy na niwie kultury, nauki i turystyki. Vide: Contribution á la préparation..., wstêp, s. I-II.
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ko g³ówny organ maj¹cy na celu ogarniêcie swoj¹ dzia³alnoœci¹ kulturaln¹ jak najwiêkszej iloœci organizacji i obszarów. Tak wiêc w pierwotnym zamyœle Dom Polonijny mia³ byæ jedynie centrum kulturalno-turystycznym i pe³niæ funkcjê w pewnym sensie us³ugowe wobec
pozosta³ych organizacji na czele z dzia³aj¹cym nieprzerwanie od
1949 r. Kongresem Polonii7. Z czasem okaza³o siê, ¿e nowa organizacja próbuj¹ca tak¿e scalaæ i porz¹dkowaæ polonijn¹ dzia³alnoœæ stowarzyszeniow¹ staje siê powa¿nym partnerem dla w³adz francuskich
i mo¿e odegraæ istotn¹ rolê w rozwoju wzajemnych stosunków francusko-polskich na niwie spo³eczno-kulturalnej, przynajmniej w wymiarze regionalnym. Pocz¹tki dzia³alnoœci nowej organizacji pokaza³y, ¿e najwiêksze potrzeby polonijne dotycz¹ stosownej informacji
o ojczyŸnie, odnowienia kontaktów instytucjonalnych i personalnych,
podjêcia wspó³pracy kulturalno-oœwiatowej, prezentacji aktualnoœci
i wspó³czesnego obrazu Polski zarówno rodowitym Francuzom jak
i Polonii. Zajêto siê wreszcie „odnow¹” zaniedbywanego dotychczas
¿ycia stowarzyszeniowego w regionie.

CENTRUM DOKUMENTACJI I INFORMACJI
To co najsilniej ³¹czy dzisiejsz¹ Poloniê, to niew¹tpliwie jej pochodzenie i wspólna, nie zawsze doceniana historia. Czêœæ œladów z przesz³oœci zatar³ up³ywaj¹cy czas, gdy¿ sami jej uczestnicy nie dostrzegali w swoim górniczym ¿ywocie nic ciekawego. Ma³o atrakcyjna,
ciê¿ka fizyczna praca i zwi¹zana z ni¹ niska stopa ¿yciowa, nieznajomoœæ jêzyka i miejscowych obyczajów nie przysparza³y powodów do
dumy. W poszukiwaniu w³asnego azylu tworz¹c swoj¹ ma³¹ ojczyznê
na francuskiej ziemi, zabiegali g³ównie o to, aby dzieci mia³y lepiej:
¿eby zna³y jêzyk, ¿eby by³y lepiej wykszta³cone, l¿ej pracowa³y, wiêcej zarabia³y, ¿eby ³atwiej im siê ¿y³o. I gdzieœ tam w ci¹gu minionych lat ta swoista kula u nogi, jak¹ by³a ró¿nie oceniana polskoœæ,
____________
7 Wiêcej na temat Kongresu Polonii Francuskiej vide: Panorama emigracji polskiej: kalendarz naszej rodziny 1968, 1968, s. 32-33.
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poma³u stawa³a siê coraz l¿ejsza, a¿ wreszcie w niektórych przypadkach zupe³nie znika³a.
W imiê ochrony pamiêci narodowej podjêto dzia³ania maj¹ce na celu zapisanie na kartach historii œladów przesz³oœci, ocalenie od zapomnienia okruchów ¿ycia codziennego pierwszych polskich emigrantów
z pocz¹tków XX w. W celu uratowania od zapomnienia i utrwalenia
najnowszej historii, inspiruj¹c siê dzia³alnoœci¹ angielskiej organizacji
The Living Archives, z inicjatywy polskiej emigracji uruchomiony zosta³ program pod analogiczn¹ nazw¹ Passé Vivant. G³ówny pomys³odawca – Dom Polonijny – poczyni³ wysi³ki, a¿eby w jego ramach zaprezentowaæ polskie œwiadectwo przesz³oœci. I tak po roku intensywnych prac zosta³a wydana ksi¹¿ka pod tytu³em Les Sentinelles de Dourges (Stra¿nicy z Dourges) – zbiór 20 autentycznych relacji i wspomnieñ potomków polskiej emigracji z lat 1920-19408. Poszukiwanie
owych œladów z przesz³oœci: dokumentów, relacji, œwiadków tamtych
wydarzeñ uzmys³owi³o organizacji wagê i rozmiary przedsiêwziêcia.
Dom Polonijny jako pierwszy doceni³ potrzebê rejestrowania i popularyzacji wspólnej przesz³oœci, co spotka³o siê z szerokim uznaniem polskich i francuskich w³adz9. Aby prace by³y lepiej uporz¹dkowane i zorganizowane, postanowiono w ramach Domu Polonijnego wygenerowaæ
specjaln¹ komórkê zajmuj¹c¹ siê wy³¹cznie poszukiwaniem i przekazywaniem wszelkiego typu informacji o Polsce i Polonii (zarówno przesz³ych, jak i teraŸniejszych) s³u¿¹cych ca³emu regionowi. W ten sposób
powsta³a idea powo³ania Centrum Dokumentacji i Informacji Domu
Polonii (Centre de Documentation et d’Information de la Maison de la
Polonia, dalej: CDI) formalnie zrealizowana w 2001 r.
____________
8 Les sentinelles de Dourges. Témoignages de Dourgeois de 1920 á 1939, éd. Maison de la Polonité, Nord-Pas-de-Calais 1999.
9 By³y konsul generalny w Lille, Jêdrzej Bukowski, we wstêpie do wy¿ej cytowanej ksi¹¿ki napisa³: „La Maison de la Polonité s’est donné pour ambition première de
la valoriser, de la célébrer, d’enfaire un pont entre le passé et l’avenir...” („Ambicj¹
Domu Polonijnego jest przede wszystkim dowartoœciowanie, nadanie stosownej rangi i po³¹czenie wspólnym mostem przesz³oœci z przysz³oœci¹...” – t³umaczenie w³asne I.H.P.), ibidem, s. 3.
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DZIA£ALNOŒÆ
DOKUMENTACYJNO-ARCHIWIZACYJNA CDI
Pok³osiem ró¿norodnych akcji podejmowanych przez Dom Polonijny, a szczególnie przez CDI, by³o po pierwsze widoczne skupianie
rozproszonego dotychczas ¿ycia emigracyjnego wokó³ skonkretyzowanych wspólnych celów, wyra¿aj¹ce siê przede wszystkim przechodzeniem licznych organizacji i stowarzyszeñ pod opiekê organizacyjno-merytoryczn¹ DP, gdy¿ ³atwiej jest funkcjonowaæ w wiêkszej
strukturze, kiedy jest siê ma³ym (dzisiaj w ramach Domu Polonii –
zmiana nazwy nast¹pi³a w 2006 r. – zrzeszonych jest ponad 60 organizacji, ok. 7500 cz³onków). Z drugiej strony dziêki owej akcji zjednoczeniowej Dom Polonijny wypromowa³ siê na powa¿n¹ organizacjê
lobbuj¹c¹ na rzecz Polski i Polonii wobec w³adz pó³nocnej Francji.
W 2002 r. w uznaniu zas³ug i dotychczasowej pracy Polonii na
rzecz œrodowiska, merostwo miasta Hénin-Beaumont zdecydowa³o
siê przekazaæ tutejszej Polonii w czasowe u¿ytkowanie pierwsze trzy
pomieszczenia, w centrum miasta: na drugim piêtrze nowoczesnego
budynku, w presti¿owym kompleksie administracyjno-kulturalnym
zwanym „Espace Lumière” z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ organizacyjno-administracyjn¹. W niespe³na trzy lata póŸniej w³adze miasta
doda³y do tego kolejne powierzchnie, tym razem na parterze. Obszerne lokum z przeszklonymi dwiema œcianami (od strony ulicy i wewnêtrznego pasa¿u) wraz z zapleczem biurowym zosta³y przeznaczone na dzia³alnoœæ CDI, a s¹siaduj¹ce z nimi z dwóch stron równie¿
przeszklone, potê¿ne sale (o imponuj¹cych rozmiarach 300 m2) przekszta³cono i zaadoptowano na potrzeby typowo us³ugowo-rozrywkowe, tworz¹c tradycyjn¹ polsk¹ restauracjê na oko³o 150 miejsc, nowoczesny bar i dyskotekê.
Dzisiaj ca³y francusko-polski, a mo¿e bardziej polsko-francuski
kompleks „Espace Lumière” to trzy kina, sale konferencyjne, wewnêtrzny taras, pomieszczenia reprezentacyjno-biurowe CDI wraz z nowo powsta³¹ bibliotek¹ (150 m2), centrum gastronomiczno-rozrywkowe, a na wy¿szych kondygnacjach: urz¹d miejski Hénin-Beaumont
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s¹siaduj¹cy z biurami Maison de la Polonia, a tak¿e skromna redakcja polonijnej gazety.
Ju¿ w pierwszych miesi¹cach funkcjonowania CDI pojawi³a siê pal¹ca koniecznoœæ stworzenia archiwum z prawdziwego zdarzenia.
Organizacje coraz liczniej przy³¹czaj¹ce siê do Domu Polonijnego,
bardzo czêsto swoj¹ dotychczasow¹ dokumentacjê pakowa³y w klasery, kartony, skoroszyty i przekazywa³y Centrum Dokumentacji na adres 39, rue Elie Gruyelle, 62110 Hénin-Beaumont. Zaczêto nadsy³aæ
niezwykle cenne, z historycznego punktu widzenia, archiwalia nieistniej¹cych ju¿ stowarzyszeñ, dotychczas znajduj¹ce siê w ró¿nych
przypadkowych miejscach, bo oto nareszcie pojawi³ siê ktoœ, kto g³oœno wyrazi³ swoje zainteresowanie górnicz¹ przesz³oœci¹10. CDI wesz³o w posiadanie polskich gazet emigracyjnych sprzed wojny (np.
„Narodowiec”, „Polskie Pacholê”), licznych publikacji polonijnych
z ca³ej Francji za okres powojenny i wielu innych cennych dokumentów z przesz³oœci. Kontynuacja dzia³añ podjêtych w ramach projektu
„Passé Vivant”, a zw³aszcza wydanie ksi¹¿ki, o której mowa by³a wy¿ej, zachêci³y równie¿ prywatne osoby do przekazywania rodzinnych
pami¹tek na rzecz Centrum. Akcja ratowania od zapomnienia i scalania polskiej dokumentacji pogórniczej bardzo szybko i mimowolnie
przekszta³ci³a siê w zbiórkê wszelkiego rodzaju poloników. Przynoszono (i nadal s¹ dostarczane) ró¿nej wartoœci ksi¹¿ki, albumy, mapy,
stare zdjêcia, szkice i notatki sprzed lat.

BIBLIOTEKA
Po roku sta³o siê jasne, ¿e samo archiwum to zaledwie czêœæ potrzeb tutejszego œrodowiska. Wraz z uzyskaniem nowych pomieszczeñ w 2005 r. podjêto decyzjê o stworzeniu Biblioteki Polonii Pó³nocnej Francji. O pomoc finansowo-organizacyjn¹ zwrócono siê do
____________
10 W posiadaniu archiwum biblioteki Maison de la Polonia znajduj¹ siê m.in. fragmenty zbiorów dokumentów tak licz¹cych siê swego czasu organizacji, jak Zwi¹zek
Polek we Francji, Tradycja i Przesz³oœæ – Harne czy jednego z oddzia³ów Zwi¹zku
Soko³ów we Francji.
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licz¹cych siê instytucji zarówno polskich, jak i francuskich, a tak¿e
osób prywatnych. W celu nag³oœnienia projektu odwo³ano siê do pomocy partnerskich organizacji zrzeszonych w Domu Polonii. I tak na
przyk³ad za poœrednictwem Kongresu Polonii Biblioteka Polska w Pary¿u przekaza³a na rzecz przysz³ej biblioteki CID 6000 woluminów.
Wœród instytucji wspieraj¹cych nale¿y w pierwszym rzêdzie wymieniæ „Wspólnotê Polsk¹”, Konsulat Generalny w Lille, Stowarzyszenie
„Semper Polonia”, Fundacjê „Oœwiata Polska za Granic¹”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i wiele innych. Czêœæ swoich cennych zbiorów przekaza³y
osobistoœci licz¹ce siê w ¿yciu polonijnym: by³y konsul Jêdrzej Bukowski (roczniki „Kultury Paryskiej” za okres 1971-2000 sygnowane
jego w³asnym ekslibrisem), profesorowie Edmond Gogolewski, autor
licznych cytowanych wy¿ej publikacji o ¿yciu polonijnym, i Edmond
Marek – propagator historii Polski w ramach edycji klubu PoloniaNord11. Obecnie zinwentaryzowano ponad 7000 pozycji. Czêœæ nadal
pozostaje w pud³ach, oczekuj¹c na swoj¹ kolej. Cech¹ charakterystyczn¹ biblioteki jest bogaty dzia³ polskiej i polonijnej literatury emigracyjnej w jêzyku francuskim, a zw³aszcza prawie kompletna bibliografia prac dotycz¹cych historii i losów Polonii pó³nocnej Francji.
Z funduszy uzyskanych zarówno od w³adz polskich, jak i francuskich zakupiono i zainstalowano pierwsze rega³y biblioteczne. Przy
za³o¿eniu, ¿e ka¿dy potencjalny czytelnik bêdzie mia³ bezpoœredni
dostêp do ksi¹¿ek, planowany jest stosowny system zabezpieczeñ
i skomputeryzowany system obs³ugi. Uda³o siê w tym celu zakupiæ
pierwsze komputery oraz rozpocz¹æ wstêpn¹ inwentaryzacjê. W ramach wspó³pracy z Ministerstwem Kultury Narodowej w Polsce CDI
zwróci³ siê z proœb¹ o zakup oprogramowania bibliotecznego MAK
oraz o przeprowadzenie szkolenia odnoœnie archiwizacji i archiwaliów polonijnych. Oba wnioski zosta³y pomyœlnie zrealizowane.
Wprawdzie ca³kowite zakoñczenie prac nad komputeryzacj¹ bibliote____________
11 Biblioteka CID otrzyma³a m.in. seriê cennych prac wydanych przez Études et
travaux du Club Polonia-Nord, ISSN 1160-2635.
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ki optymistycznie przewidziane jest na pierwszy kwarta³ 2008 r., ale
ju¿ obecnie dzia³a skromna wypo¿yczalnia. Kto ma ochotê na chwilkê relaksu z zajmuj¹c¹ lektur¹, jest mile widzianym goœciem w nowopowstaj¹cej bibliotece.

POCZ¥TKI WSPÓ£PRACY
Z BIBLIOTEKARSTWEM FRANCUSKIM
Pomimo swego m³odego wieku i stosunkowo jeszcze nielicznych
zbiorów Biblioteka Polonii Pó³nocnej Francji odnotowuje pierwsze
nieœmia³e sukcesy na niwie wspó³pracy ze swoimi francuskimi odpowiednikami. Wydzia³ Mediateki Departmentalnej, organizuj¹cy bibliobusow¹ obs³ugê oraz wspomagaj¹cy podleg³e mu francuskie mediateki i biblioteki miejskie, odpowiada przede wszystkim za szkolenia bibliotekarzy na swoim terenie. Z myœl¹ o w³¹czeniu polonijnej
biblioteki, byæ mo¿e w przysz³oœci pierwszej we Francji polonijnej
mediateki, do sieci francuskich bibliotek funkcjonuj¹cych w oparciu
o wypracowane, miejscowe standardy, zaproponowano szefowi nowo
powsta³ej placówki stosowne szkolenie. Bêdzie ono dotyczyæ organizacji i funkcjonowania bibliotek publicznych we Francji. Ze swojej
zaœ strony CDI, w ramach trwaj¹cej ju¿ od kilku lat we Francji akcji
zbli¿ania do siebie bibliotek s¹siedzkich, zaprezentuje swoj¹ m³od¹
placówkê, co bêdzie po³¹czone z pogadank¹-wyk³adem na temat dawnego i wspó³czesnego polskiego filmu animowanego. Wstêpna umowa przewiduje polsk¹ prezentacjê w trzech licz¹cych siê oœrodkach:
Bibliothèque Départementales de Wimereux, Bibliothèque Départementales de Lillers oraz Bibliothèque Départementales de Dainville.
Inn¹ interesuj¹ca akcj¹ planowan¹ przez CDI jest „polska pó³ka we
francuskiej bibliotece”. Pomys³odawcy maj¹ na myœli przede wszystkim te francuskie ksi¹¿nice, wokó³ których mieszka najwiêcej starej
i nowej Polonii. Pierwsza faza projektu przewiduje tworzenie tego typu pó³ek na zasadzie regionalnej wymiany miêdzybibliotecznej. Warto wspomnieæ, ¿e w ka¿dym francuskim miasteczku znajduje siê biblioteka lub mediateka, tam zaœ gdzie jest do niej daleko – doje¿d¿a-
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j¹ wspomniane ju¿ bibliobusy. W najwiêkszym mieœcie regionu, w Lille,
licz¹cym ok. 175 tys. mieszkañców funkcjonuje sprawnie dzia³aj¹ca
sieæ, na któr¹ sk³ada siê Mediateka Centralna im. Jeana Lévy – znanego humanisty z pocz¹tku XX w. wielce zas³u¿onego dla ruchu bibliotecznego – (650 tys. ksi¹¿ek i 11 tys. czasopism), siedem podleg³ych jej publicznych bibliotek dzielnicowych oraz jeden bibliobus12.
Jak dotychczas w regionie, poza bibliotek¹ uniwersyteck¹ przy Centrum Studiów Kultury Polskiej mieszcz¹cej siê w Villeneuve-d’Ascq
(oko³o 15 tys. woluminów)13, nowopowsta³¹ bibliotek¹ CDI, bibliotek¹
szkoln¹ przy Punkcie Konsultacyjnym w Lille (ok. 2000 woluminów)
oraz od lat niedostêpn¹ bibliotek¹ oo. Oblatów w Vaudricourt (brak danych), istnieje tylko jeden oœrodek, gdzie mo¿na znaleŸæ odpowiedni¹
reprezentacjê polskiej literatury s¹siaduj¹c¹ z ksi¹¿kami francuskimi.
Mamy tu na myœli bibliotekê w pogórniczej dziesiêciotysiêcznej miejscowoœci o wdziêcznej nazwie Houdain, w której to w latach piêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, z inicjatywy polskiego górnika – poety Ignacego Flaczyñskiego – zosta³a otwarta miejska biblioteka francusko-polska, nadal chêtnie odwiedzana przez tutejsz¹ Poloniê i obs³ugiwana
przez wolontariuszkê Leokadiê Szewczyk. Dzisiaj biblioteka dysponuje 3 tys. pozycji wydanych w jêzyku polskim.
Zwa¿ywszy na liczebnoœæ polskiej emigracji w regionie (niektórzy
szacuj¹ j¹ nawet na 600 000), coraz wiêksze zainteresowanie wspó³czesn¹ Polsk¹, jêzykiem, kultur¹, turystyk¹, w przededniu otwarcia
granicy ekonomicznej miêdzy oboma pañstwami, idea „polskiej pó³ki”, a co za tym idzie aktualnej informacji o Polsce w ka¿dej wiêkszej bibliotece regionu, wydaje siê w pe³ni uzasadniona.

____________
12 Oficjalna strona Urzêdu Miejskiego w Lille – Biblioteki, Mairie-Lille.fr, [on-line, dostêp 23 lipca 2007] http://www.mairie-lille.fr/sections/site-fr/Menu_horizontal_haut/Education_-_Enseignement/Bibliotheques
13 Wiêcej na temat Centrum, vide: Oœrodki polonistyczne, Francja, [on-line, dostêp 23 lipca 2007] http://www2.polon.uw.edu.pl/webmk/osrodki_pok.php?kr=Francja&id=22
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SZLAK DZIEDZICTWA POLSKIEGO
Pocz¹tki powstania CDI nale¿y wi¹zaæ, o czym by³a mowa, z fascynacj¹ histori¹ najnowsz¹. Pasji tej nadal poœwiêcone jest gros jego dzia³añ. Po sukcesie Stra¿ników z Dourge zdecydowano o kontynuacji ca³ego przedsiêwziêcia. Postanowiono jednak podejœæ do tego
bardziej metodycznie. Cel nowego projektu zosta³ jasno sprecyzowany: ocaliæ od zapomnienia historiê emigracji polskiej pó³nocnej Francji, zabezpieczyæ wszelkie pozosta³e œwiadectwa jej egzystencji z pocz¹tków ubieg³ego wieku, odtworzyæ ¿ycie codzienne Polonii miêdzywojnia i pierwszych dziesi¹tków lat powojennych. Prace pod kierunkiem Edwarda Oszczeka, dawnego prezesa Polskiego Zjednoczenia Katolickiego (1990-1999), wiceprezesa Kongresu Polonii Francuskiej (1995-1997), obecnie szefa programowego CDI, przebiega³y
wielotorowo. Najpierw nakreœlono cele szczegó³owe oraz plan postêpowania. Do najwa¿niejszych etaptów pracy zaliczono:
1. Stworzenie stosownego zaplecza merytoryczno-technicznego
oraz wybór metody, opracowanie narzêdzi do rejestracji wszelkich œladów polskich w regionie (pomniki, koœcio³y, kaplice, nazwy ulic, boisk, placów etc.).
2. Rejestracja zg³oszonych obiektów, archiwizacja danych. Stworzenie mapy poloników w Nord Pas-de-Calais.
3. Wybór grupy reprezentacyjnej, pog³êbione badania, rejestracja
fotograficzna i opis terenowy.
4. Opisanie najciekawszych poloników w ramach szlaku historyczno-turystycznego.
5. Wydanie ksi¹¿ki o charakterze przewodnika Œladami dziedzictwa
polskiego.
Opisanie wszystkich powy¿szych punktów przekroczy³oby ramy
niniejszego artyku³u, wobec czego zasygnalizujemy jedynie najwa¿niejsze dzia³ania.
W zakresie zaplecza materialnego: zakup komputerów, oprogramowania, aparatu cyfrowego etc. – nie napotkano wiêkszych problemów.
Pomoc nap³ynê³a zarówno od Polonii, jak i z Polski. W dotarciu
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z wczeœniej opracowanymi ankietami, w celu rejestracji wszelkich poloników, pomog³a rozbudowana sieæ organizacyjna Domu Polonii. Nie
wystarczy³o bowiem rozes³anie kwestionariuszy badawczych, sporz¹dzonych dla u³atwienia w jêzyku francuskim. Tylko nieliczne z tzw. fiches techniques zosta³y wype³nione i zwrócone do Centrum. Nale¿a³o
zmobilizowaæ wszystkie organizacje, polskie parafie, niejednokrotnie
prosiæ o pomoc w³adze miejskie lub gminne w ustalaniu to¿samoœci
b¹dŸ odtwarzaniu historii niektórych obiektów. Prace rejestracyjne
trwa³y dwa lata. W celu ich usprawnienia nawi¹zano kontakty z tutejszymi uniwersytetami: Lille III, Université du Litorale i Université
d’Artois. W miarê potrzeb podpisuje siê z nimi oficjalne umowy – kontrakty, w ramach których studenci zarówno francuscy, najczêœciej o polskich korzeniach, jak i przyje¿d¿aj¹cy z Polski na studia mog¹ odbywaæ oficjalne praktyki i sta¿e, w ramach których wspomagaj¹ dzia³ania
CDI. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat w MDP pracowa³o 11 sta¿ystów. Przy okazji prowadzenia rejestracji okaza³o siê, jak wiele prac
konserwatorskich nale¿y przedsiêwzi¹æ w celu ratowania pami¹tek
z przesz³oœci. Tutaj z kolei zwrócono siê z proœb¹ o pomoc do Ministerstwa Kultury, Departamentu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granic¹, które wybrane pomniki dziedzictwa narodowego
otoczy szczególn¹ opiek¹. W zasadzie mapa poloników pó³nocnej Francji, a dok³adnie regionu Pas-de-Calais, jest ju¿ wstêpnie opracowana.
Promocja pierwszego polonijnego produktu turystycznego (w postaci
najpierw broszury, w przysz³oœci byæ mo¿e powa¿niejszej publikacji) –
Szlaku dziedzictwa polskiego przewidziana jest na wrzesieñ 2007 r.,
a wiêc na zakoñczenie obchodów Roku Polskiego w Pas-de-Calais.

O POLSKI UDZIA£
WE FRANCUSKIM DZIEDZICTWIE NARODOWYM
Ów miesi¹c nie przypadkowo zosta³ wybrany na oficjaln¹ prezentacjê prac. Od dwóch lat CDI zabiega o oficjalne uczestnictwo w tzw. Journée du Patrimoine – dniach francuskiego dziedzictwa narodowego,
czyli narodowym, a nawet miêdzynarodowym œwiêcie kultury. Zainicjo-
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wane w 1984 r. przez ówczesnego ministra kultury, s¹ celebrowane corocznie w trzeci weekend wrzeœnia. Wówczas to wszystkie muzea, galerie, wystawy, skanseny, zabytkowe wnêtrza mieszcz¹ce na co dzieñ
ró¿norodne rz¹dowe instytucje, na czele z pa³acem prezydenckim, presti¿owe budowle o charakterze zarówno sakralnym, jak i laickim (np.
siedziba polskiej ambasady w Pary¿u) otwieraj¹ swe podwoje dla tzw.
szerokiej publicznoœci. Ka¿dy, kto ma ochotê, mo¿e tego dnia obejrzeæ
narodowe pere³ki, na co dzieñ niedostêpne, pod warunkiem, ¿e przeznaczy du¿o czasu na oczekiwanie w kolejce. Odpowiednio wczeœniej podawana jest do publicznej wiadomoœci lista miejsc i obiektów, które
w danym roku bêd¹ dostêpne do zwiedzania, wraz z ich krótkim opisem
oraz spis imprez towarzysz¹cych. Maison de la Polonia ju¿ w roku ubieg³ym zabiega³o o tego typu promocjê wybranych poloników. Niestety,
propozycja spotka³a siê z zarzutem zbyt szerokiej sakralnej reprezentatywnoœci. W tym roku natomiast tzw. communauté d’agglomération
d’Hénin-Carvin wyrazi³a zamiar wspó³pracy14. A wiêc wybrane obiekty
ze szlaku dziedzictwa polonijnego znajduj¹ce siê na terenie aglomeracji
w dniach 15-16 wrzeœnia 2007 r. bêd¹ promowaæ nie tylko francuskie,
ale tak¿e polskie dziedzictwo narodowe poza granicami kraju. Z kolei
we wspó³pracy z Aglomeracj¹ Béthune-Bruay (Artoiscom) przewidziane s¹ tzw. warsztaty polonijne dla dzieci, w celu zapoznania najm³odszego pokolenia Francuzów z wielokulturow¹ histori¹ regionu.
Ochrona i docenianie górniczej przesz³oœci Polonii pó³nocnej Francji ma jeszcze inn¹, szersz¹ perspektywê. Dziêki staraniom przede
wszystkim francuskim, Jean-François Carona, wiceprzewodnicz¹cego
regionu, prezesa stowarzyszenia Bassin Minier UNESCO 2005 (Zag³êbie Wêglowe UNESCO 2005), s¹ czynione starania, a¿eby ów pogórni____________
14 We Francji od paru lat obserwujemy reorganizacjê administracji terenowej.
Gminy zaczynaj¹ siê ³¹czyæ ze sob¹ na zasadzie zadaniowej, niekoniecznie geograficznej. Dobrym przyk³adem tego typu powi¹zañ jest realizacja Journée du Patrimoine przez zwi¹zek aglomeracji gmin Hénin-Carvin. Vide: Agglomérations et Pays en
Nord-Pas-de-Calais; Le tableau de bord: un outil pour connaître et comparer [w:]
„Profils. Nord Pas-de-Calais”, nr 10/2005, s.1-10 [on-line, dostêp 23 lipca 2007]
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nord-pas-de-calais/rfc/docs/P05_10.pdf
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czy teren – z ca³¹ zachowan¹ infrastruktur¹, z nietypowym krajobrazem,
którego symbolem jest ha³da góruj¹ca nad p³askim krajobrazem – zosta³
wpisany na listê œwiatowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
ludzkoœci. Spis ten zawiera miejsca objête szczególn¹ ochron¹ ze wzglêdu na ich unikatow¹ wartoœæ historyczn¹ b¹dŸ przyrodnicz¹. O objêciu
danego obiektu ochron¹ UNESCO decyduje szereg kryteriów. W przypadku zag³êbia wêglowego wiêkszoœæ z nich jest spe³niona:
– przedstawia ono unikatowe œwiadectwo tradycji kulturowej minionej ju¿ cywilizacji,
– stanowi szczególny przyk³ad zespo³u architektonicznego i technologicznego oraz krajobrazu ilustruj¹cego wa¿ny etap w historii ludzkoœci,
– przedstawia tradycyjne ludzkie osadnictwo, zagospodarowanie
ziemi reprezentatywne dla wielu kultur, prezentuj¹ce ludzk¹ interakcjê ze œrodowiskiem.
Wpisanie na listê UNESCO to wielkie wyró¿nienie, a tak¿e promocja i co najwa¿niejsze sta³a opieka pañstwa i lokalnych spo³ecznoœci
o wartoœæ œwiatowego formatu. Zag³êbie górnicze w Nord-Pas-Calais tworzone m.in. przez emigracjê w³osk¹, polsk¹, belgijsk¹, jugos³owiañsk¹ i arabsk¹ ma wielkie szanse, aby znaleŸæ siê na tej liœcie. Jeœli to nast¹pi, CDI niew¹tpliwie bêdzie mog³o przypisaæ sobie maleñki udzia³ w owym sukcesie, gdy¿ od dwóch lat wspiera w miarê mo¿liwoœci tê akcjê, promuj¹c historiê i kulturê polskiego osadnictwa.
Godna podkreœlenia jest równie¿ wspó³praca CDI z Centrum Historii Górnictwa w Lewarde. Zosta³o ono za³o¿one w 1984 r. w tzw. fosie Delloye, niedaleko Douai i zajmuje powierzchniê 8 ha. W sk³ad
Centrum wchodz¹: muzeum górnictwa prezentuj¹ce 15 tys. ró¿norodnych eksponatów, centrum dokumentacyjno-archiwalne (2,5 km akt,
500 tys. dokumentów ikonograficznych) oraz naukowe centrum kultury energetycznej15. W planach CDI jest stworzenie w rejonie Dour____________
15 Oficjalna strona Centrum Historii Górnictwa, Le musée. Centre Historique Minier de Leward [on-line, dostêp 23 lipca 2007] http://www.chm-lewarde.com/index2.htm
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ge, przy wspó³pracy muzeum w Lewarde, skansenu polskiego osadnictwa z pocz¹tków XX w. Docelowo myœli siê o odtworzeniu ¿ycia codziennego w zaadaptowanych na ten cel 5 pogórniczych dwuizbowych domkach z czerwonej ceg³y, w których by³yby prezentowane dotychczas zgromadzone eksponaty. Z przeprowadzonych przez
CDI wyrywkowych kwerend w archiwum Lewarde wynika, ¿e bardzo wiele dokumentów znacz¹cej wagi niebêd¹cych w posiadaniu ani
polskich, ani polonijnych instytucji znajduje siê w³aœnie tam i czeka
na badacza gotowego podj¹æ wyzwanie opisania dziejów górnictwa
polonijnego w pó³nocnej Francji. Zapewne na powa¿n¹ monografiê
tego typu przyjdzie jeszcze poczekaæ.

DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA DOMU POLONII,
NOWE PRZEDSIÊWZIÊCIA
G³ównym forum udzielania, jak i pozyskiwania informacji, prezentacji dawnego i obecnego ¿ycia polonijnego jest dwumiesiêcznik
„Echo de la Polonia”, drugie co do wa¿noœci, po „G³osie Katolickim”,
pismo Polonii francuskiej. Za³o¿one w 1998 r. z inicjatywy Edwarda
Oszczeka do roku 2005 ukazywa³o siê pod nieco innym tytu³em –
„Echo de la Polonité”. Dzisiaj „Echo de la Polonia”16, regularnie dotowane przez francuskie i polskie w³adze oraz organizacje polonijne
wychodz¹ce w 3000 egzemplarzy, prezentuje nie tylko tutejsze aktualnoœci, ale równie¿ informuje o wspó³czesnym ¿yciu Polonii z ró¿nych zak¹tków œwiata. Zarówno czêstotliwoœæ, jak i wielkoœæ nak³adu nie zaspokajaj¹ specyficznych potrzeb informacyjnych. Od 2008 r.
planowane jest comiesiêczne wydawanie gazety oraz, w zale¿noœci od
finansów, zwiêkszenie nak³adu przynajmniej o 10%.
Tegorocznym ukoronowaniem dotychczasowej dzia³alnoœci CDI
by³o przyznanie mu organizacji I Œwiatowego Zjazdu Domów Polskich i Polonijnych, który mia³ miejsce w g³ównej siedzibie Maison de
____________
16 „Echo de la Polonia, Bulletin d’informations de la Maison de la Polonia”, ISSN
1955-1754.
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la Polonia w Hénin-Beaumont w dniach 28 kwietnia-2 maja 2007 r.
i zakoñczy³ siê du¿ym sukcesem17.
W ramach wielokierunkowej dzia³alnoœci Centrum Dokumentacji
i Informacji o Polonii Francuskiej wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe przedsiêwziêcia. Coraz wiêcej osób zaczyna poszukiwaæ swoich korzeni
i swoich przodków. Na pocz¹tku by³y to spotkania z uznanym specjalist¹ Chrystianem Michelem Orpelem historykiem-geografem, twórc¹
interesuj¹cego pomys³u zatytu³owanego Paszport genealogiczny,
który ma na celu propagowanie poszukiwania swoich korzeni18. Jedni
odkrywaj¹ nieznane losy swoich rodzin, inni nawi¹zuj¹ kontakty
z polskimi krewnymi, odbudowuj¹c dawniej zerwane wiêzi, wreszcie
s¹ i tacy, którzy w imiê racji narodowej i swojej polskiej to¿samoœci
chc¹ posi¹œæ wiedzê o swoich losach, co przysparza dumy oraz czêsto leczy z kompleksów. Zainteresowanie indywidualnych, najczêœciej starszych osób tego typu dzia³alnoœci¹ przeros³o wszelkie oczekiwania. Wobec tego CDI planuje w ostatnim kwartale tego roku formaln¹ rejestracjê klubu i zwiêkszenie czêstotliwoœci spotkañ.

ZAKOÑCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono tylko te najwa¿niejsze pola
dzia³alnoœci CDI, które na trwa³e wpisuj¹ siê w jego program i nie nale¿¹ do wydarzeñ czy manifestacji jednorazowych. Pominiêto opisywanie ró¿norodnych imprez kulturalno-rozrywkowych o charakterze
jednorazowym, jak np. koncerty polskiej muzyki, konkursy, wystawy,
liczne prezentacje œrodowiskowe zarówno na polonijnym, jak i francuskim forum. Nie opisano dzia³alnoœci poszczególnych, ponad
szeœædziesiêciu organizacji polonijnych wchodz¹cych w sk³ad Domu
Polonii, wszak ka¿da z nich ma swój program, który realizuje, czêsto
____________
17 Opis I Œwiatowego Zjazdu Domów Polskich i Polonijnych i podjête tam decyzje vide: „Echo de la Polonia”, nr 11/2007, wk³adka specjalna.
18 Ch.M. Orpej, Passeport Généalogique pour la Pologne, „Gazet@ Beskid” [online, dostêp 23 lipca 2007] http://www.beskid.com/passeport.html
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pod wspólnym szyldem. O ogromie i wa¿noœci dzia³añ MDP najlepiej
œwiadcz¹ sami Francuzi.
W trakcie jednej z wczeœniejszych imprez towarzysz¹cych Rokowi
Polskiemu w Pas-de-Calais Dominique Dupilet, st¹j¹cy na czele Departamentu Pas-de-Calais powiedzia³: „Wielka czêœæ naszej spo³ecznoœci jest pochodzenia polskiego. Trzeba zrobiæ wszystko, a¿eby
w roku 2100 lub 2150, jeœli ktoœ bêdzie poszukiwaæ tutaj historii swoich polskich przodków, w³aœnie u nas znalaz³ ca³¹ zachowan¹ przesz³oœæ tej¿e emigracji”19.

____________
19 „Une grande partie de notre population a des origines polonaises. Il faut qu’en
2100 ou 2150, quand quelqu’un recherche l’histoire de ses ancêtres polonais, il trouve chez nous toute la memoire de cette immigration” (t³umaczenie w³asne I.H.P.);
F. Tourne, Une feuille de route 2007 chargée au conseil général du Pas-de-Calais,
„La Voixdu Nord”, nr 2217, 10.01.2007, s. 8.

Ewa Rutkiewicz
Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa
Gdañsk

BIBLIOTEKI POLSKIE I ¯YCIE KULTURALNE
POLONII W AUSTRALII
(RELACJA Z PODRÓ¯Y)
Na Spotkaniu Bibliotekarzy Polonijnych konieczne wydaje siê wyjaœnienie pojêcia POLONIA, nawet, jeœli czyni siê to po raz kolejny. Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii, pod red. E. Dopiera³y, t. 4, P-S,
Toruñ 2005 wyjaœnia, ¿e POLONIA jest to: „termin nie do koñca sprecyzowany, okreœlaj¹cy polsk¹ spo³ecznoœæ na terenie obcego etnicznie
pañstwa. Jest to rodzaj zbiorowoœci osób polskiego pochodzenia nazywanej tak przez siebie, jak i przez innych. Termin Polonia stosuje siê
w kontekœcie uogólniaj¹cym i przedstawia genetycznie ró¿ne fale emigracyjne, okreœla ca³oœæ polskiej grupy etnicznej zamieszkuj¹cej poza
ziemiami polskim, obejmuje nie tylko emigrantów i ich potomków, ale
polskie mniejszoœci narodowe. Do Polonii mo¿na zaliczyæ przede
wszystkim potomków emigrantów, którzy uznaj¹ kraj i pañstwo swego
przebywania, a zarazem zwi¹zani s¹ w ró¿ny sposób z krajem ojczystym. W niektórych miejscach osiedlenia nadaje siê specyficzne nazwy
grupie polskiej, wynikaj¹ce z tradycji i form jêzykowych, nie dziel¹c
Polaków na emigrantów czy polskiego pochodzenia”.
Dr Janusz Rygielski, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
i Nowozelandzkiej, tak charakteryzuje Poloniê w Australii (list e-mail
z dn.12.05.2007): „W Australii znajduj¹ siê 22 kluby lub domy polskie. Ró¿nica polega na tym, ¿e dom polski stanowi w³asnoœæ organi-
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zacji spo³ecznej. W rozbiciu na stany wygl¹da to nastêpuj¹co: Nowa
Po³udniowa Walia – 8, Wiktoria – 5, Qeensland – 3, Australia Po³udniowa – 2, Australia Zachodnia – 2, Australijskie Terytorium Sto³eczne – 2,
Tasmania – 1. Jeœli chodzi o liczbê organizacji w danym stanie, to wola³bym, aby na ten temat wypowiedzieli siê przedstawiciele stanów.
Najliczniejsza Polonia mieszka w Melbourne i Sydney, najmniej liczna
na Terytorium Pó³nocnym. Zwracam uwagê na fakt, ¿e nie wszystkie
organizacje nale¿¹ do naszej struktury Polonii zorganizowanej. Np.
w Wiktorii czterdzieœci organizacji nale¿y do Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, natomiast kilka organizacji znajduje siê poza federacj¹ (a wiêc i Rad¹ Naczeln¹). Liczenie organizacji nie jest zreszt¹
spraw¹ prost¹, bo np. lokalne kó³ka seniorów w Sydney i Melbourne
zarejestrowa³y siê jako osobne organizacje, licz¹c, ¿e im to pomo¿e
w uzyskaniu dotacji od pañstwa. Organizacje s¹ nieporównywalne, bardzo du¿e, np. organizacja harcerska czy kombatantów, jak i bardzo ma³e, ale czasami o sporym znaczeniu, jak chocia¿by Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. […] Wiêkszoœæ szkó³ jêzyka polskiego nale¿y do Komisji Oœwiatowej Polonii Australijskiej, a wiêc Rady Naczelnej. Mamy te¿ Studium Jêzyka Polskiego na Uniwersytecie Macquarie w Sydney. Wydaje siê, ¿e w organizacjach znajduje siê nieco wiêcej kobiet, co wynika z faktu, ¿e cz³onkostwo nadal w du¿ym stopniu
opiera siê na powojennej emigracji, a panie, jak wiadomo, ¿yj¹ d³u¿ej”.
Mój kolejny pobyt w Brisbane i pobliskich miejscach, a tak¿e na
Tasmanii (w Sorell), mia³ na celu przede wszystkim odwiedziny przyjació³, w miarê mo¿liwoœci charakter turystyczny, a tak¿e pozwoli³ mi
na pog³êbienie moich zainteresowañ, np. zawodowych. Opracowanie
tego tekstu jest wynikiem g³ównie moich spostrze¿eñ, obserwacji,
niepog³êbionych z oczywistych powodów. Ale korzysta³am równie¿
z literatury: cytowana wczeœniej Encyklopedia Emigracji Polskiej
i Polonii, t. 1-5, Toruñ 2003-2005; B. Klukowskiego, Ksi¹¿nice narodowe œwiata, Warszawa 2005; S. Kubowa, Bibliotekarskie reminiscencje z (Po³udniowej) Australii, dokument elektroniczny ISBNiK
z dn.02.01.1007 oraz prowadzonej korespondencji e-mail z Prezesem
RN Australii i Oceanii J. Rygielskim, Ew¹ Rygielsk¹, jego ¿on¹, która
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zajmuje siê turystyk¹, dzia³aczami Polonii, Wand¹ Horky, Dyrektorem Polskiego Instytutu Historycznego w Australii, jednoczeœnie pracownikiem naukowym Biblioteki Narodowej w Canberze, oraz z wybranymi bibliotekami polskimi. Nale¿y podkreœliæ, ¿e nie wszyscy
odpowiadali, zarówno z Polski, jak i Australii (np. „Tygodnik Polski”,
do redakcji którego telefonowa³am dwukrotnie).
Australia, podobnie jak inne kraje anglosaskie, nale¿y do krajów,
które najbardziej dbaj¹ o jakoœæ us³ug bibliotecznych. Wyrazem uznania œwiatowej spo³ecznoœci dla bibliotekarzy australijskich jest fakt,
¿e kraj ten dwukrotnie by³ gospodarzem corocznych konferencji
IFLA oraz to, ¿e aktualnym prezydentem tej wielkiej organizacji jest
Alex Byrne, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Technicznego w Sydney. Sieæ bibliotek tego kraju tworz¹: Biblioteka Narodowa z siedzib¹ w Canberze, biblioteki pañstwowe poszczególnych oœmiu stanów,
biblioteki uczelni wy¿szych i biblioteki publiczne.
Biblioteka Narodowa pe³ni funkcje podobne do wiêkszoœci bibliotek
narodowych: archiwizuje piœmiennictwo narodowe, prowadzi dzia³alnoœæ naukow¹, bibliograficzn¹ i wydawnicz¹, jest wielk¹ bibliotek¹ uniwersaln¹, ale jednak z naciskiem na nauki humanistyczne i spo³eczne
oraz wspomaga szkolenie bibliotekarzy. Biblioteka w Canberze wziê³a
te¿ na siebie obowi¹zek archiwizowania piœmiennictwa azjatyckiego,
g³ównie z rejonu Pó³wyspu Indyjskiego i krajów Azji Po³udniowoWschodniej (cytujê za S. Kubowem). W swoich zbiorach ma ksi¹¿ki
umieszczane w katalogach online na bie¿¹co, wydawnictwa ci¹g³e, kasety video, fotografie, mapy, media elektroniczne i inne. Tematycznie s¹
to przede wszystkim australiana, publikacje rz¹dowe, zbiory g³ówne,
zbiory azjatyckie, zbiory Pacyfiku, cymelia i skarby. Posiada obszern¹
kolekcje publikacji i mikrofilmów w jêzyku chiñskim i japoñskim.
W Brisbane wybudowano now¹ Bibliotekê Pañstwow¹ lub raczej
Stanow¹ (State Library of Qeensland), mieœci siê ona w city. Jest to
du¿y, czteropiêtrowy, oszklony, nowoczesny budynek, z ruchomymi
schodami, w pe³ni skomputeryzowany. Biblioteka jest odpowiedzialna za gromadzenie i archiwizowanie piœmiennictwa wytworzonego
w granicach stanu i jego dotycz¹cego. Obowi¹zuje wolny dostêp do
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zbiorów. Wypo¿yczalnia wyposa¿ona jest w dwa stanowiska do samoobs³ugi: czytelnicy sami oddaj¹ ksi¹¿ki, odbieraj¹ pokwitowania
zwrotu, rejestruj¹ wypo¿yczenia. Pracownicy za kontuarem instruuj¹,
jak nale¿y to zrobiæ, korzystaj¹c z systemu komputerowego. Czytelnicy maj¹ do dyspozycji komputery, telewizory. W bibliotece odbywa
siê wiele ró¿norodnych imprez, spotkañ autorskich, wystaw, nawet
pokazów mody! Mo¿na powiedzieæ, ¿e biblioteka pe³ni funkcje
oœrodka kulturalno-oœwiatowego. Czytelnicy biblioteki korzystaj¹ te¿
z dobrze przygotowanych przez bibliotekê ró¿nych informatorów
o swoich zbiorach, katalogach, imprezach oraz z instrukcji. W Brisbane mieœci siê te¿ Biblioteka Publiczna. Przegl¹daj¹c pobie¿nie katalogi obu bibliotek, znaleŸæ w nich mo¿na ksi¹¿ki w jêzyku polskim
lub Polski dotycz¹cych w jêzyku angielskim. W Bibliotece Narodowej znalaz³am m.in. Pamiêtniki J.Ch. Paska wydane w 1968 r., wybór dramatów S. Wyspiañskiego. A w State Library w Brisbane, obok
pozycji w katalogu, niedu¿¹ pó³kê ksi¹¿ek w jêzyku polskim, a wœród
nich naprawdê wszystko: elementarne podrêczniki do nauki jêzyka
polskiego, przewodniki po Polsce, kilka ksi¹¿ek dla dzieci.
Nie charakteryzujê szerzej tych bibliotek, poniewa¿ w centrum zainteresowania winny byæ biblioteki polskie w Australii. W Australii
nie ma biblioteki, któr¹ mo¿na by uznaæ wy³¹cznie za polonijn¹. Biblioteki takie mieszcz¹ siê w Domach Polonii. Niestety, czêsto przydzielono im ma³e pomieszczenia, nie zawsze dobrze oœwietlone, a ich
zbiory pochodz¹ z darów i na ogó³ s¹ to egzemplarze klasyki polskiej,
brakuje natomiast literatury wspó³czesnej. Wszyscy pracownicy tych
bibliotek pracowali i nadal pracuj¹ spo³ecznie i choæ nie zawsze s¹
przygotowani fachowo do roli bibliotekarza, to nale¿y doceniæ zaanga¿owanie tych ludzi i ich wiarê, ¿e ksi¹¿ka polska jest potrzebna.
Biblioteka w Domu Polonii w Brisbane (Milton) posiada ok. 14 tys.
ksi¹¿ek polskich lub w jêzyku angielskim dotycz¹cych Polski. Ostatnio dokonano zakupu ksi¹¿ek z Polski za blisko trzy tysi¹ce dolarów.
Informacje o czasie pracy Biblioteki Polonii oraz wykaz nabytków
zamieszczany jest na ³amach czasopisma „Biuletyn. Magazyn Polonii
w Queensland”. Cytujê tê informacjê w ca³oœci, zosta³a ona wydruko-
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wana w vol. 58 nr 10 tego czasopisma: „Zapraszamy do Biblioteki
w Polskim Domu. Oto tytu³y najnowszych pozycji: Pamiêæ i to¿samoœæ, Podró¿e z Herodotem, Sprawa honoru, Powstanie 44, Autobiografia, Donos na Wojty³ê, Œmieræ w Breslau, Widma w mieœcie Breslau, Codziennik, Najgorszy, Wojna polsko-ruska, Kawa³y, Dwanaœcie, Polactwo, Rzeczpospolita k³amców, Co z t¹ Polsk¹, Mini wyk³ady o maxi sprawach, 13 bajek królestwa Lailonii dla du¿ych i ma³ych
oraz inne bajki, Z g³owy, Baltazar-Autobiografia, Nigdy w ¿yciu, Serce na temblaku, Ja wam poka¿ê, Paw Królowej, Cesarz, Koniec œwiata w mieœcie Breslau. W kwietniu Biblioteka spodziewa siê oko³o
150-ciu nowych polskich ksi¹¿ek. Biblioteka czynna jest w œrody: 600
pm-700 pm i w pi¹tki: 400 pm-700 pm”.
Wa¿na jest te¿ wspó³praca bibliotek polskich z bibliotekami australijskimi w zakresie wymiany publikacji. O tê wspó³pracê zapyta³am
tylko kilka bibliotek:
– Biblioteka G³ówna Uniwersytetu Gdañskiego prowadzi³a wymianê
z National Library of Australia w Canberrze. W zamian za „Zeszyty
Naukowe UG Geografia i Oceanografia” otrzymywa³a „Sea Transport Statistics i Port Authority Cargo Moivement” (wymiana zakoñczy³a siê w 1989 r.). Obecnie wysy³a „Oceanoplogical and Hydrobiological Studies”, pismo wydawane w jêzyku angielskim, zamieszczone na liœcie filadelfijskiej, do Library University of New England
w Armidale, sporadycznie otrzymuj¹c w zamian ró¿ne publikacje.
– Biblioteka Politechniki Wroc³awskiej prowadzi³a wymianê do roku
2003 z Bibliotek¹ Univeristy of Queensland w Brisbane. Wymianê
zakoñczono z powodu braku rekompensaty (zob. list Ma³gorzaty
Kuzieli z dn. 10.05.2007).
– Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w e-mail z dn. 14 czerwca
2007 odpowiedzia³a listem El¿biety Zygmuntowicz z Dzia³u Wymiany Zagranicznej: „Na dzieñ dzisiejszy nie prowadzimy wymiany z bibliotekami na terenie Australii. W przesz³oœci wspó³pracowaliœmy z: 1) Australia National University – wymiana zakoñczona
w 1984 r., 2) Polish Historical Societ in Australia – wymianê zakoñczono w 1990 r., 3) Commewealth Scientific and Industrial Research
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Organization Central Library – wymiana zakoñczona w 1992 r., 4) National Library of Australia – wymianê zakoñczono z ich inicjatywy
w 1995 r. z uwagi na zainteresowanie National Library of Australia materia³ami publikowanymi w krajach azjatyckich. Wymiana z ka¿d¹
z tych bibliotek obejmowa³a oko³o dziesiêciu publikacji rocznie”.
– Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie nie utrzymuje
kontaktów wymiennych „z uniwersytetami w Australii, ostatnie
kontakty mieliœmy w latach siedemdziesi¹tych”, odpowiada Magdalena Katyñska z Sekcji Gromadzenia Zbiorów Obcych, dodaj¹c:
„W tej czêœci œwiata wspó³pracujemy z University of Canterbury
Nowa Zelandia” (list e-mail z dn. 11.05.2007).
– Kamila Maj listem z dn. 11.05.2007 odpowiedzia³a, ¿e Biblioteka
Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu prowadzi wymianê
z University of New South Wales Law Library w Sydney.
– Biblioteka Narodowa w Warszawie nie odpowiedzia³a na zapytanie
o wspó³pracê w zakresie wymiany publikacji.
Istotna jest te¿ rola prasy. Popularne w Australii s¹ obecnie „Tygodnik Polski” wydawany od wielu lat, obecnie w Melbourne, „Kurier
Zachodni” oraz biuletyny, które pe³ni¹ wa¿n¹ rolê w lokalnych spo³ecznoœciach polonijnych, i inne niskonak³adowe wydawnictwa periodyczne. Wspomniany ju¿ „Biuletyn. Magazyn Polonii w Queensland”,
ukazuj¹cy siê od d³ugiego czasu, wywiera znaczny wp³yw na ¿ycie
Polonii australijskiej.
W Domu Polonii w Brisbane (Milton) mieœci siê te¿ Polskie Archiwum i Muzeum w Queensland, którego zadaniem jest gromadzenie,
opracowanie i dokumentowanie historii emigracji polskiej w Queensland. Wykorzysta³am swój pobyt w Brisbane i przedstawi³am toruñskie wydawnictwo Oficyna Kucharski i stara³am siê zachêciæ Polaków, by zechcieli historiê swego ¿ycia na emigracji, swoje noty biograficzne przes³aæ tak¿e do Polski.
Domy Polonii prowadz¹ szeroko pojêt¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹
i oœwiatow¹, choæ nie zawsze mog¹ liczyæ na ¿ywy odzew z Polski. Anna Curtis zajmuj¹ca siê organizowaniem ¿ycia kulturalnego na terenie
Queensland, na moje pytanie o formy spotkañ kulturalnych czy wieczo-
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rów autorskich odpowiedzia³a: „Niestety, tu w Brisbane takich wieczorów nie ma. Nikt z Polski nie okaza³ ¿adnego zainteresowania. Bardzo
trudno jest znaleŸæ kontakty z polskimi artystami. Mo¿e przyje¿d¿aj¹ do
Sydney albo Melbourne. Tam jest du¿o wiêcej Polaków […]” (list
e-mail z dn. 08.05.2007). Wczeœniej wielu artystów, muzyków, aktorów
z Polski przyje¿d¿a³o do Brisbane, Polonia t³umnie wykupywa³a bilety
na przedstawienia, ale w ostatnich latach nie ma mo¿liwoœci finansowych na kontynuacjê wspó³pracy kulturalnej. „Tygodnik Polski”
z 21.03.2007 informowa³ o koncertach Chóru Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w ró¿nych miejscach w Australii i o wystawie
³ódzkiej malarki i graficzki Anny Szy³o. Jednak artyœci i pisarze z Polski docieraj¹ do Polonii australijskiej, wykorzystuj¹c kontakty prywatne,
jak na przyk³ad Ma³gorzata Soko³owska, towarzysz¹ca mi w ostatniej
podró¿y. W numerze 10 „Biuletynu” z 2007 r. ukaza³o siê Zaproszenie
na wieczór autorski z Pani¹ Ma³gorzat¹ Soko³owsk¹, autork¹ ksi¹¿ek
o Gdyni. Spotkanie by³o bardzo udane i w nastêpnym numerze „Biuletynu” zamieszczono obszern¹, interesuj¹c¹ relacjê z tego wieczoru.
Bywa jednak tak, ¿e to pisarze z Australii prezentuj¹ swój dorobek
autorski najpierw w Polsce. Przyk³adem jest Maria Agoston, poetka,
laureatka wielu konkursów literackich w Australii. Jej utwory drukowano w publikacjach Zwi¹zku Pisarzy Wielokulturowych w Queensland.
Poetka mieszka w Brisbane, wyda³a dwujêzyczny – po polsku i angielsku – zbiór wierszy pt. A Gift for you – Dla ciebie w prezencie. Poetka urodzona w Polsce, w Nysie, zorganizowa³a sama swój wieczór autorski tak¿e w Milton w Domu Polonii 21 paŸdziernika 2005 r.
Kontakty z Polsk¹ i Australi¹ utrzymywane s¹ te¿ przez turystykê.
Pisze o niej W.W. Gaworecki (Turystyka, wyd. 5 zm., Warszawa 2007
s. 53-55): „Wykszta³ci³a siê turystyka polonijna. Jest ona odmian¹ turystyki etnicznej i nadaje obecnie nowy model stosunków Polonii
z krajem. Emigracja lat osiemdziesi¹tych stanowi now¹ jakoœæ kulturaln¹, tworzon¹ w innych warunkach, innych systemach myœlenia
i innym otoczeniu. Z punktu widzenia promocji turystyki polonijnej
jakoœæ ta sprawia, ¿e konieczne jest nowe spojrzenie na turystê polonijnego, który reprezentuje ju¿ inne motywacje i zainteresowania. Istot-
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ne ma byæ stworzenie i utrzymywanie ci¹g³oœci kulturowej. Roli turystyki polonijnej w umacnianiu kontaktów z Poloni¹ mo¿na upatrywaæ
przede wszystkim w kontaktach rodzinnych. Trzeba nadmieniæ, ¿e oko³o 5 mln doros³ych obywateli Polski ma krewnych za granic¹. Du¿e
mo¿liwoœci rozwoju turystyki polonijnej istniej¹ na p³aszczyŸnie kulturalnej (np. udostêpnianie na rynku krajowym dzie³ tworzonych na emigracji, obecnoœæ twórców emigracyjnych w kraju). Wa¿na jest rola turystyki polonijnej w procesie dyfuzji elementów kultury w zakresie turystyki profesjonalnej, np. lekarzy, in¿ynierów, naukowców, dziennikarzy czy nauczycieli […]”. Ponadto ze strony zarówno polskich, jak i australijskich biur podró¿y oferowana jest turystyka o charakterze przygodowym, poznawczym, wyjazdy dostosowane terminami i opracowaniem tras i obiektów, imprez do indywidualnego klienta i jego wymagañ. Polskie biura turystyczne organizuj¹ te¿ wyjazdy w celu nauki jêzyka angielskiego. Swoje oferty pozyskiwania studentów zamieszczaj¹
ró¿ne publikacje (zob. Studia na œwiecie, Warszawa 2004), oferty s¹
tak¿e na stronach internetowych polskich i australijskich.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kontaktów Polski
z Australi¹ i Australii z Polsk¹ w ró¿norodnych aspektach. Nie s¹ poparte ¿adnymi badaniami naukowymi, s¹ wra¿eniami z podró¿y spisanymi
na gor¹co, obserwacjami najbardziej mnie interesuj¹cych przejawów
kulturalnej wymiany miêdzy Polsk¹ a Poloni¹. Jako pracownik Biblioteki G³ównej Uniwersytetu Gdañskiego przez ponad dwadzieœcia lat zajmowa³am siê wymian¹ publikacji. Œledz¹c tê formê wspó³pracy mojej
biblioteki i korzystaj¹c z informacji na ten temat przekazywanych przez
inne biblioteki, s¹dzê, ¿e jedn¹ z przyczyn tego stanu mo¿e byæ szybko
rosn¹ca fala emigracji z Azji Po³udniowo-Wschodniej i ukierunkowanie
siê bibliotek australijskich na realizacjê potrzeb nowych emigrantów.
Nie bez znaczenia mog¹ byæ te¿ finanse, bo jak pisze w swoim, cytowanym ju¿ liœcie W. Horky: „[…] 5.000 kilometres [!] […] fly costs
[…] $ 1000 […]”. W Polsce coraz bogatsza staje siê jedynie w¹ska grupa ludzi, która czêœciej ponure i zimne miesi¹ce jesienno-zimowe spêdza w Australii, mo¿e wiêc w przysz³oœci szersze kontakty rozwin¹ siê
w³aœnie poprzez turystykê, zw³aszcza wœród m³odych ludzi.

Stefan W³adysiuk
Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz
Montreal, Kanada

BIBLIOTEKA POLSKA
IM. WANDY STACHIEWICZ
PRZY UNIWERSYTECIE MCGILL
W MONTREALU I JEJ DZIA£ALNOŒÆ
Biblioteka za³o¿ona zosta³a wraz z Instytutem w 1943 r. przy Uniwersytecie McGill w Montrealu. Jest unikatow¹ placówk¹ wœród instytucji polonijnych na terenie Ameryki Pó³nocnej. Znajduje siê przy
renomowanym uniwersytecie, zaliczanym do wiod¹cych w Kanadzie
i nale¿¹cym do 25 najlepszych uniwersytetów na œwiecie. Biblioteka
im. Wandy Stachiewicz jest jednoczeœnie bibliotek¹ publiczn¹, s³u¿¹c¹ Polonii montrealskiej. Jestem jej bibliotekarzem i pragnê Pañstwu
przybli¿yæ jej dokonania w ci¹gu szeœædziesiêciu lat oraz pokazaæ
znaczenie dla polskiej kultury i nauki.

POLSKI INSTYTUT NAUKOWY W KANADZIE
– JEGO GENEZA I DZIA£ALNOŒÆ
W 1942 r. w Nowym Jorku, polscy naukowcy, którzy znaleŸli siê
na kontynencie amerykañskim jako uchodŸcy wojenni, z prof. Oskarem Haleckim za³o¿yli Polski Instytut Naukowy w Ameryce (Polish
Institute of Arts and Science in America – PIASA). Instytut mia³ byæ
na emigracji odpowiednikiem Polskiej Akademii Umiejêtnoœci
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w Krakowie. Prof. O. Halecki, znany historyk przedwojennego Uniwersytetu Warszawskiego, bywa³ czêsto w Montrealu, gdzie wyk³ada³
historiê Europy Wschodniej na francuskojêzycznym Uniwersite de
Montreal, nawi¹za³ kontakt z garstk¹ polskich profesorów rzuconych
losami wojennymi do Kanady. To oni w 1943 r. z poparciem prof.
O. Haleckiego stworzyli oddzia³ kanadyjski PIASA, który póŸniej,
z inicjatywy d³ugoletniego prezesa prof. Tadeusza Romera, zmieni³
nazwê na Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, z sekcjami w Ottawie, Toronto i Vancouver. Celem kanadyjskiego oddzia³u by³o stworzenie forum dla coraz liczniejszej grupy intelektualistów polskich
w Kanadzie oraz nawi¹zanie stosunków z odpowiednimi grupami kanadyjskimi. Za poœrednictwem dzia³alnoœci oddzia³ mia³ szerzyæ
prawdê o Polsce, jej historii i kulturze, w okresie, gdy informacje by³y zniekszta³cane i niszczone w kraju przez okupantów.
Od pocz¹tku swego istnienia oddzia³, popularnie zwany Instytutem
Polskim, mia³ poparcie wielu uczonych kanadyjskich uczelni. Wœród
nich wyró¿nia³ siê powszechnie znany neurochirurg Wilder G. Penfield, profesor Uniwersytetu McGill oraz za³o¿yciel i dyrektor œwiatowej s³awy Montrealskiego Instytutu Neurologicznego. Od czerwca
1938 r. by³ zagranicznym cz³onkiem korespondentem Wydzia³u Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. Z tej racji W.G. Penfield
przej¹³ nieoficjalny patronat nad nowopowsta³¹ polsk¹ instytucj¹, aktywnie w³¹czaj¹c siê w pocz¹tkow¹ fazê organizacyjn¹ Instytutu Polskiego. Przede wszystkim stara³ siê o poparcie swojego uniwersytetu
dla polskiej inicjatywy. Wa¿n¹ rolê w za³o¿eniu kanadyjskiej sekcji
PIASA w Montrealu odegra³ te¿ polski konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, dr Tadeusz Brzeziñski (ojciec Zbigniewa), który mia³ liczne kontakty z kanadyjskim œrodowiskiem intelektualnym, angielskim i francuskim. Niezmiernie wa¿n¹ dla dalszej
dzia³alnoœci i d³ugoletniej egzystencji nowej polskiej placówki kulturalnej by³a rezolucja rady senackiej McGill dotycz¹ca udzielenia Instytutowi Polskiemu przywilejów uniwersyteckich oraz udostêpnienia
siedziby na terenie uczelni. Pocz¹tkowo by³ to niewielki pokój naprzeciw gabinetu rektora uniwersytetu, ale po kilku przeprowadzkach
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Instytut od 1964 r. ma sta³¹ siedzibê w stylowej, trzypiêtrowej kamienicy, w centrum miasta, na obrze¿ach zabudowañ uniwersyteckich.
Instytut Polski uwa¿any jest za afiliowany przy Uniwersytecie. Jest
organizacj¹ niezale¿n¹ od w³adz uczelni, zrzeszaj¹c¹ przewa¿nie Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, jednak od pocz¹tku swego istnienia honorowym prezesem Instytutu Polskiego jest zawsze kolejny
rektor Uniwersytetu McGill. Od 1989 r. Instytut koncentruje siê na
promowaniu polskiej kultury w Kanadzie oraz zaspokajaniu intelektualnych potrzeb polsko-kanadyjskiego spo³eczeñstwa. Dzia³alnoœæ
Instytutu to tak¿e organizacja licznych konferencji i spotkañ. Ostatnia
zorganizowana konferencja miêdzynarodowa, ciesz¹ca siê du¿ym zainteresowaniem, poœwiêcona by³a ¿yciu i twórczoœci Brunona Schulza.
Biblioteka im. Wandy Stachiewicz – Biblioteka Polska w Montrealu jest na pewno najwa¿niejszym osi¹gniêciem Instytutu Polskiego.
W 1943 r. by³a to zaledwie maleñka kolekcja ksi¹¿ek dla cz³onków
Instytutu. Od 1950 r. biblioteka zmieni³a swój charakter, przekszta³caj¹c siê w³aœciwie w dwie instytucje – bibliotekê akademick¹ s³u¿¹c¹ naukowcom i studentom zainteresowanym polskimi problemami
oraz bibliotekê wypo¿yczaj¹c¹ swoje zbiory Polonii. Stale powiêkszaj¹cy siê ksiêgozbiór, licz¹cy obecnie ponad 40 tys. tomów, zawiera
przede wszystkim ksi¹¿ki z dziedziny literatury, historii, filozofii,
sztuki i religii. Wiêkszoœæ materia³ów jest w jêzyku polskim, ale prace dotycz¹ce Polski pisane przez polskich autorów w jêzyku francuskim lub angielskim te¿ stanowi¹ znaczn¹ czêœæ ksiêgozbioru. W czytelni biblioteki jest ponad sto tytu³ów periodyków i gazet w jêzyku
polskim, publikowanych na ca³ym œwiecie. W ostatnich latach rocznie wypo¿ycza siê czytelnikom oko³o 18 tys. ksi¹¿ek.
Od samego pocz¹tku Biblioteka Instytutu by³a specjaln¹ trosk¹
Wandy Stachiewicz, która by³a za³o¿ycielk¹, wieloletnim dyrektorem
i kustoszem ksi¹¿nicy. Pod jej kierownictwem pracowa³o spo³ecznie
– z wielkim oddaniem i entuzjazmem – wiele osób, przyczyniaj¹c siê
do rozwoju œwietnoœci biblioteki. Wy³¹czn¹ zas³ug¹ W. Stachiewicz
jest fakt, ¿e Biblioteka Instytutu Polskiego w Montrealu stanowi obe-
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cnie najwiêksz¹ polsk¹ bibliotekê na kontynencie amerykañskim
i czo³ow¹ polsko-kanadyjsk¹ instytucjê. Dlatego te¿ cz³onkowie Instytutu zdecydowali na corocznym zebraniu w 1984 r. o nadaniu bibliotece imienia Wandy Stachiewicz. Nie sposób, po ponad szeœædziesiêciu latach, wymieniæ wszystkie osoby, które pracowa³y ochotniczo
w bibliotece przez d³ugie okresy. Ich ofiarna praca warunkowa³a jej
istnienie. Trzeba tu jednak wspomnieæ o niezwyk³ym wk³adzie w rozwój biblioteki dr Olgi Krzyczkowskiej, która by³a odpowiedzialna
przez pierwsze 35 lat za dobór ksiêgozbioru. JeŸdzi³a czêsto do Polski, nawet w okresie, kiedy by³o to wielk¹ rzadkoœci¹. Wykorzystywa³a okolicznoœæ, ¿e jej m¹¿ by³ wysokim urzêdnikiem stowarzyszenia
linii lotniczych IATA, i zorganizowa³a w Polsce sieæ znajomych osób
dbaj¹cych, aby odpowiednie wydawnictwa krajowe dociera³y do Kanady prywatnymi drogami. W Bibliotece Instytutu Polskiego nawet
funkcja dyrektora jest funkcj¹ spo³eczn¹, od 1986 r. pe³ni j¹ profesor
neurologii Hanna Pappius. Ja sprawujê jedyny p³atny etat bibliotekarza. Jestem zwi¹zany z Bibliotek¹ Polsk¹ od ponad 25 lat, najpierw jako wolontariusz, a w 1985 r. sta³em siê odpowiedzialny za prowadzenie tej placówki. Ukoñczy³em w 1978 r. Uniwersytet Gdañski ze specjalnoœci¹: Wiedza o ksi¹¿ce oraz Uniwersytet Concordia w Montrealu, na którym uzyska³em w 1995 r. „Diploma in Library Studies”.
Biblioteka Polska w Montrealu jest aktywnym cz³onkiem Sta³ej
Konferencji Archiwów, Muzeów i Bibliotek na Zachodzie, organizacji bêd¹cej wspóln¹ p³aszczyzn¹ dzia³ania wszystkich znacz¹cych
polskich instytucji kulturalnych na Zachodzie, z Bibliotek¹ Polsk¹
w Pary¿u na czele. Bierzemy udzia³ w corocznych konferencjach,
a nasza placówka odpowiedzialna jest za prowadzenie strony internetowej konferencji (www.biblioteka.info/mabpz).
Podczas trwania ustroju komunistycznego Biblioteka Polska nie
utrzymywa³a z Polsk¹ ¿adnych kontaktów, mimo licznych rz¹dowych
ofert. Prowadzi³a natomiast wymianê publikacji z Bibliotek¹ Narodow¹, Bibliotek¹ Jagielloñsk¹, Bibliotek¹ Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i Bibliotek¹ Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich.
Odwiedzali j¹ profesorowie KUL i UJ, osoby zwi¹zane z opozycj¹

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

141

polityczn¹ przed rokiem 1980, a potem w okresie stanu wojennego biblioteka aktywnie wspiera³a Solidarnoœæ, umo¿liwiaj¹c przyje¿d¿aj¹cym polskim dzia³aczom kontakty ze œrodowiskiem polonijnym i daj¹c
okazjê do prezentowania innego, ni¿ oficjalne w PRL, stanowiska politycznego i spo³ecznego. Przyje¿d¿aj¹cy chêtnie korzystali z bogatego
ksiêgozbioru biblioteki, zw³aszcza z literatury niedostêpnej w kraju. Po
1989 r. kontakty z Polsk¹ znacznie siê o¿ywi³y. Bardzo cenne s¹ dla Biblioteki Polskiej kontakty i wielka pomoc ze strony Biblioteki Narodowej w Warszawie i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w Krakowie. Obie
te instytucje przyczyni³y siê do wydania katalogu zbiorów Biblioteki
Polskiej pt. Grafika polska 1918-1939, naukowo opracowanego trójjêzycznego albumu zawieraj¹cego prace czterdziestu czo³owych polskich
artystów grafików, które s¹ czêœci¹ zbiorów ikonograficznych biblioteki. Na wydanie Grafiki polskiej wy³o¿y³o te¿ œrodki finansowe Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Kolejna publikacja, monografia Polskie
groby na Cmentarzu w Saint Sauveur des Monts jest dotowana przez
Radê Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie. Biblioteka Polska ze
swej strony zaopatruje Bibliotekê Narodow¹ w Warszawie w kanadyjskie polonika oraz rozsy³a swoje wydawnictwa do wielu bibliotek
w Polsce, które wzruszone dziêkuj¹ za otrzymane dary.
Z prawdziw¹ satysfakcj¹ trzeba stwierdziæ, ¿e osi¹gniêcia Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie i Biblioteki im. Wandy Stachiewicz s¹ obecnie uznawane w Polsce. W 1999 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej przyzna³o
instytutowi i bibliotece odznakê „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej” za
wieloletnie i owocne propagowanie sztuki i kultury polskiej za granic¹. W 2001 r. Poczta Polska wyemitowa³a seriê znaczków upamiêtniaj¹cych kulturalne instytucje emigracyjne, jeden z nich poœwiêcony
jest placówkom kanadyjskim. W 2007 r. obie polonijne instytucje
w Montrealu otrzyma³y „Medal Pro Memoria” przyznawany przez
Kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zas³ugi w utrwalaniu pamiêci o ludziach i czynach
w walce o niepodleg³oœæ Polski podczas II wojny œwiatowej i po jej
zakoñczeniu.
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Podstawy materialne istnienia i dzia³ania Biblioteki Polskiej umacnia³y siê powoli. Na pocz¹tku jej istnienia bud¿et kanadyjskiej sekcji
Polskiego Instytutu by³ minimalny, opiera³ siê wy³¹cznie na drobnej
subwencji Rz¹du Polskiego w Londynie. Po uznaniu przez aliantów
rz¹du komunistycznego w Warszawie instytut zosta³ bez ¿adnego sta³ego wsparcia finansowego. W latach szeœædziesi¹tych pozwoli³y bibliotece przetrwaæ ten bardzo trudny dla niej okres dary indywidualne. Od 1982 r. biblioteka otrzymuje te¿ doroczn¹ dotacjê od zarz¹du
miasta Montreal, wystarczaj¹c¹ na czêœciowe pokrycie wynagrodzenia
bibliotekarza. Sta³a modernizacja i rozwój biblioteki mo¿liwe s¹ dziêki poparciu Polonii z ca³ej Kanady. Spo³ecznoœæ polsko-kanadyjska
wspiera bibliotekê, odpowiadaj¹c pozytywnie i ofiarnie na tradycyjny
ju¿ od 1986 r. doroczny jesienny apel. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Biblioteka Polska w Montrealu stoi obecnie na trzech solidnych filarach.
Pierwszy filar to czo³owy kanadyjski Uniwersytet McGill, któremu zawdziêczamy nie tylko pomieszczenie, ale te¿ specjalne uznanie w œrodowisku bibliotek akademickich. Drugim filarem jest kilka ju¿ generacji osób pracuj¹cych w bibliotece spo³ecznie, z wielkim oddaniem
i entuzjazmem. Trzeci filar stanowi Polonia kanadyjska, która przez
ostatnie dwadzieœcia lat regularnie finansuje bibliotekê.
Biblioteka Polska funkcjonuje w du¿ym systemie bibliotek Uniwersytetu McGill, który ma 21 wydzia³ów, oferuje studentom ponad
trzysta programów studiów na poziomie undergraduate i graduate.
Kolekcja bibliotek Uniwersytetu liczy ponad szeœæ milionów dokumentów, z czego ponad dwa miliony stanowi¹ ksi¹¿ki, kolejne dwa
miliony to mikroformy, a ksi¹¿ek w wersji elektronicznej jest prawie
milion. Zbiory czasopism w wersji papierowej licz¹ prawie 14 tys.
jednostek, a czasopism elektronicznych ponad 38 tys. Zbiory u³o¿one
s¹ zgodnie z zasadami klasyfikacji Biblioteki Kongresu, obowi¹zuje
wolny dostêp do pó³ek. Prawie wszystkie zbiory objête s¹ katalogiem
online. Warto tu dodaæ przydatn¹ dla bibliotekarzy informacjê, ¿e
w 1999 r. Uniwersytet McGill przeszed³ z systemu Notis na Aleph
500, uznaj¹c, ¿e skuteczniej oddaje on, wed³ug s³ów dyrektor Biblioteki Uniwersytetu, „international aspects of our university”.
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Polityk¹ Biblioteki Uniwersytetu by³o zawsze maksymalne wyjœcie
naprzeciw potrzebom swoich u¿ytkowników – profesorów i studentów, co wyra¿a realizacja nastêpuj¹cych us³ug: 1) studenci zawsze mog¹ prosiæ o ekspresowe skatalogowanie nowych nabytków, 2) w czasie sesji egzaminacyjnych biblioteka bywa otwarta dla studentów ca³¹ dobê, 3) wprowadzona zosta³a mo¿liwoœæ tzw. czatu z bibliotekarzem, w czasie sesji informacja naukowa czynna jest do póŸnych godzin nocnych. Biblioteki w systemie uniwersytetu dysponuj¹ ponad
580 terminalami dla czytelników i wszystkie s¹ „strefami bezprzewodowego Internetu”.
Biblioteka Polska, nale¿¹ca do systemu bibliotek uniwersytetu, w zakresie serwisu musi wychodziæ naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników. Mimo ¿e na Uniwersytecie McGill nie ma katedry polonistyki (próby jej uruchomienia nie powiod³y siê z powodu wysokich ze
strony uczelni wymagañ finansowych), to zainteresowanie Polsk¹ jako
jednym z pañstw Europy Œrodkowej jest ci¹gle ¿ywe. G³ównymi u¿ytkownikami zbiorów Biblioteki Polskiej s¹ profesorowie i studenci takich departamentów (wydzia³ów), jak: Russian and Slavic Departament, wydzia³y Historii, Nauk Politycznych czy Studiów ¯ydowskich.
St¹d wielkie starania Biblioteki Polskiej o nabytki z zakresu polskiej historii i literatury w jêzyku francuskim i angielskim. Katalog Biblioteki
Polskiej zawiera opisy ponad 40 tys. dzie³. Ksi¹¿ki naukowe, które mog¹ byæ przydatne studentom i profesorom (nawet wydane w jêzyku polskim), od 1986 r. wprowadzane s¹ do katalogu bibliotek Uniwersytetu
McGill (MUSE), i tym samym s¹ dostêpne w Internecie. Katalogowaniem zajmuje siê wykwalifikowany, zawodowy bibliotekarz, a koszty
opracowania dokumentów obci¹¿aj¹ bud¿et Biblioteki Polskiej. Opisów z adnotacj¹, ¿e ksi¹¿ka znajduje siê w Polish Institute Library, jest
obecnie ju¿ oko³o 15 tys. Wprowadzone do katalogu uniwersyteckiego
ksi¹¿ki z Biblioteki Polskiej s¹ dostêpne dla wszystkich zainteresowanych w Kanadzie; mo¿na je wypo¿yczaæ poprzez sieæ wypo¿yczeñ
miêdzybibliotecznych bibliotek uniwersyteckich i publicznych.
Biblioteka Polska bardzo szybko zorientowa³a siê w korzyœciach,
jakie niesie Internet. Dziêki temu, ¿e funkcjonuje w sieci bibliotek
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uniwersyteckich, dostêp do Internetu uzyska³a ju¿ w koñcu lat osiemdziesi¹tych. Wówczas wielk¹ nowoœci¹ i rewelacj¹ wœród czytelników biblioteki by³a pierwsza polska gazeta komputerowa „Donosy”,
wysy³ana przez pocztê elektroniczn¹ od 1989 r. Codziennie by³a przeze mnie drukowana z Internetu, rozsy³ana faksem, a tak¿e wyk³adana
w czytelni biblioteki. Pierwsza wersja strony internetowej biblioteki
powsta³a ju¿ w 1995 r. i tu warto dodaæ, ¿e w 2002 r. strona www biblioteki uzyska³a nagrodê specjaln¹ przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w konkursie na najlepsze strony internetowe bibliotek w kategorii „Biblioteki polskie poza granicami kraju”.
Dziêki stronie internetowej nap³ywaj¹ do biblioteki pytania z ca³ego
œwiata. Dotycz¹ g³ównie Polonii kanadyjskiej, spraw Kanady, zdarzaj¹ siê te¿ poszukiwania cz³onków rodzin z emigracji wojennej i solidarnoœciowej. Nierzadkie s¹ zapytania, w jaki sposób mo¿na wyjechaæ do Kanady i dobrze siê w niej urz¹dziæ.
W celu umo¿liwienia czytelnikom wolnego dostêpu do Internetu
w 2006 r., dziêki subwencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zakupiono do Biblioteki Polskiej piêæ nowoczesnych komputerów IBM.
Uniwersytet McGill pokry³ koszt pod³¹czenia do systemu Biblioteki
G³ównej uczelni, co umo¿liwi³o Bibliotece Polskiej i jej u¿ytkownikom dostêp do licznych zaprenumerowanych czasopism i baz danych.
Trzy stanowiska komputerowe s¹ dostêpne w czytelni; jest to wygodne zarówno dla studentów uczelni, jak i goœci przybywaj¹cych z Polski, kontynuuj¹cych pracê naukow¹. Studenci Uniwersytetu McGill
polskiego pochodzenia zagl¹daj¹ do czytelni Biblioteki Polskiej wtedy, gdy w Bibliotece G³ównej uczelni s¹ kolejki do stanowisk komputerowych. W jesieni 2007 r. Biblioteka Polska planuje zorganizowaæ dla czytelników, zw³aszcza starszych, bezp³atny kurs obs³ugi
komputera i Internetu.
W ci¹gu szeœædziesiêciu lat dzia³alnoœci Biblioteka Polska mocno
wros³a w pejza¿ Polonii montrealskiej. Zaspokaja w du¿ej mierze potrzeby intelektualne Polonii i jest niew¹tpliwie wizytówk¹ jej osi¹gniêæ kulturalnych. W programie pobytu znanych osób w Montrealu
zawsze jest planowana wizyta w Bibliotece Polskiej. W 1969 r.

Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz

145

odwiedzi³ Bibliotekê krakowski kardyna³ Karol Wojty³a, wœród goœci
Biblioteki byli te¿ laureaci Nagrody Nobla – Lech Wa³êsa i Czes³aw
Mi³osz. Bibliotekê odwiedzaj¹ nie tylko wielcy i s³awni. Przyje¿d¿aj¹ce z Polski do swoich dzieci matki, odwiedzaj¹ce wnuki, bardzo
czêsto kieruj¹ swoje kroki do Biblioteki, wypo¿yczaj¹ ksi¹¿ki i chwal¹ biblioteczne zbiory, które s¹ wed³ug ich s³ów o wiele bogatsze ni¿
ksiêgozbiory bibliotek publicznych w kraju. Okazuje siê, ¿e biblioteka kupuje, w miarê swoich mo¿liwoœci, prawie wszystkie polskie nowoœci wydawnicze.
Biblioteka Polska traktowana jest przez spo³ecznoœæ polonijn¹
w Montrealu jako „nasza biblioteka”. Najlepszym dowodem tej aprobaty jest poparcie finansowe, której Polonia udziela bibliotece jesieni¹ ka¿dego roku. Od ponad æwieræwiecza Biblioteka Polska stawia
sobie szczytny cel, aby zebraæ od osób prywatnych kwotê nie mniejsz¹ ni¿ 25 tys. dolarów. Tylko raz w ci¹gu minionych lat kwota by³a
mniejsza, zwykle zbiórka przynosi wiêcej ni¿ 30 tys. Przyj¹³ siê te¿
wœród Polonii zwyczaj niekupowania kwiatów na ceremonie pogrzebowe, znajomi i przyjaciele zmar³ego przekazuj¹ pieni¹dze w darze
Bibliotece Polskiej, zwykle s¹ to kwoty od 1 do 2,5 tysi¹ca dolarów.
Ten dobry wizerunek biblioteka zawdziêcza swojej wytê¿onej pracy i aktywnej wspó³pracy z mediami polonijnymi – radiem i ukazuj¹cym siê miesiêcznikiem „Biuletyn Polonijny”, w którym jest sta³a
rubryka „Na pó³ce z ksi¹¿kami – Nowoœci Biblioteki Polskiej w Montrealu”. Biblioteka przyci¹ga te¿ dzieci i m³odzie¿ ze szkó³ sobotnich,
prezentuj¹c im pracê biblioteki, oraz organizuje sprzeda¿ ksi¹¿ek podczas kiermaszów polonijnych. W goœcinnych progach biblioteki maj¹
miejsce tak¿e spotkania m³odych naukowców z fundacji polonijnych.
Biblioteka jest miejscem przepojonym polskoœci¹, ¿yj¹cym ni¹ i przyci¹gaj¹cym nie tylko starsze, ale i m³ode pokolenie. Pozwala to Bibliotece Polskiej patrzeæ z optymizmem w przysz³oœæ, pomimo ¿e
wspó³czesnoœæ stanowi dla bibliotek wielkie wyzwanie.

El¿bieta Zieliñska-Sutáné
Országos Idegennyelvû Könyvtár
Budapeszt, Wêgry

ORSZÁGOS IDEGENNYELVÛ KÖNYVTÁR
– OGÓLNOKRAJOWA BIBLIOTEKA
JÊZYKÓW OBCYCH W BUDAPESZCIE
Ogólnokrajowa Biblioteka Jêzyków Obcych mieœci siê w samym
sercu Budapesztu, w starym budynku przy równoleg³ej do Dunaju ulicy Molnar. Ten wspania³y budynek powsta³ pod koniec 1897 r. jako siedziba Ko³a Katolickiego w Budapeszcie i od tego czasu do 1947 r. s³u¿y³ celom kulturalnym Ko³a. W przepiêknej sali balowej (12 m szer.,
25 m d³. i 12 m wys.) odbywa³y siê odczyty, spotkania towarzyskie,
kulturalne, muzyczne, tak¿e wiele koncertów dobroczynnych. To tutaj podczas II wojny œwiatowej zorganizowano wiele koncertów i odczytów na rzecz polskich uchodŸców na Wêgrzech, o czym wielokrotnie donosi³y „Wieœci Polskie”1.
Biblioteka powsta³a w marcu 1956 r. jako Pañstwowa Biblioteka
im. M. Gorkiego. Jej podstawê stanowi³y zbiory trzech bibliotek
z ksiêgozbiorami w jêzyku rosyjskim. W styczniu 1957 r. biblioteka
wprowadzi³a siê do budynku przy ul. Molnar 11. Niestety, w wyniku
wp³ywów socjalistycznego ujednolicania architektury w 1969 r. budynek otrzyma³ modn¹ wówczas fasadê mozaikow¹, pozbawiono go
wszelkich ozdób, balkonów i paradnej bramy wejœciowej. Ogromny
____________
1 „Wieœci Polskie”, czasopismo uchodŸców polskich na Wêgrzech, wychodzi³o regularnie od listopada 1939 do marca 1944 r.
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kontrast miêdzy wygl¹dem zewnêtrznym a wnêtrzami jest dzisiaj du¿¹ niespodziank¹ dla wszystkich, którzy odwiedzaj¹ bibliotekê.
Nowo powsta³a biblioteka nie pasowa³a do wêgierskiego systemu bibliotecznego i nie wytworzy³a pocz¹tkowo jasnych przepisów dotycz¹cych profilu zbiorów. Z tego te¿ powodu do biblioteki trafia³y ogromne iloœci dokumentów, a jedynym kryterium ich przyjmowania by³o to,
¿e by³y to wydawnictwa drukowane cyrylic¹. Mia³o to równie¿ i dobre
strony, gdy¿ biblioteka wzbogaci³a siê wówczas o literaturê wycofan¹
decyzj¹ cenzury radzieckiej, jak te¿ o ksi¹¿ki w jêzyku rosyjskim wydawane na Zachodzie. Ciekawym zadaniem by³oby zbadanie ró¿nych
krêtych dróg, którymi w latach piêædziesi¹tych, szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ta ocenzurowana literatura trafia³a do biblioteki.
Odwil¿e polityczne, ale przede wszystkim zmiana zapotrzebowania czytelników i nowe wyzwania, jakim biblioteka stara³a siê sprostaæ, doprowadzi³y do poszerzenia profilu, wzbogacenia us³ug bibliotecznych, przesuniêcia akcentu na jakoœæ zbioru i us³ug. Sprawi³y
wreszcie, ¿e biblioteka z publicznej sta³a siê bibliotek¹ fachow¹ o zasiêgu ogólnokrajowym. W 1990 r. postanowiono o zmianie nazwy biblioteki na bardziej odpowiadaj¹c¹ profilowi jej zbiorów i przyjêto
miano Országos Idegennyelvû Könyvtár – Ogólnokrajowa Biblioteka
Jêzyków Obcych. W ubieg³ym roku biblioteka obchodzi³a swoje piêædziesi¹te urodziny.
Obecnie biblioteka nale¿y do najwiêkszych bibliotek specjalistycznych na Wêgrzech i obok Biblioteki Wêgierskiej Akademii Nauk, Biblioteki Parlamentu czy Ogólnokrajowej Biblioteki Pedagogicznej stanowi widoczn¹ placówkê kulturaln¹ i naukow¹. I podobnie, jak inne
ogólnokrajowe instytucje kulturalne, podlega³a do grudnia 2006 r. bezpoœrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wêgier2.
Zosta³ te¿ okreœlony profil gromadzenia zbiorów; biblioteka gromadzi
dokumenty z szeroko pojêtych nauk humanistycznych oraz obcojê____________
2 Od 2007 r. biblioteka podlega, wraz z innymi ogólnokrajowymi instytucjami (12
muzeów i 3 biblioteki), tzw. instytucji gestora, gdzie niektóre podobne dzia³ania rozwi¹zywane s¹ wspólnie i maj¹ te¿ wspóln¹ administracjê.
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zyczne dokumenty oryginalne, nie gromadzi natomiast w szerszym zakresie przek³adów literatury. Podstawê zbiorów biblioteki stanowi¹:
– dzie³a pisarzy XX i XXI wieku w jêzykach oryginalnych, jeœli
zdarzaj¹ siê t³umaczenia, to tylko na jêzyk wêgierski lub przek³ady literatury nieeuropejskiej i z tzw. ma³ych jêzyków na angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski;
– literatura wêgierska wydawana w kraju i poza granicami;
– tzw. klasyka literacka, czyli najwa¿niejsze utwory literackie ze
wszystkich obszarów jêzykowych;
– historia literatury i nauka o literaturze;
– literatury klasyczne;
– literatura jêzykoznawcza i podrêczniki do nauki jêzyków obcych;
– muzyka XX i XXI wieku i dzie³a muzyki klasycznej;
– literatura zamieszka³ych na Wêgrzech trzynastu mniejszoœci narodowych;
– wszystkie opracowania i dokumenty dotycz¹ce mniejszoœci na
Wêgrzech;
– literatura z zakresu historii;
– encyklopedie i leksykony powszechne oraz specjalistyczne;
– literatura z zakresu kultury, sztuki, filozofii, etnografii, folkloru,
sztuki ludowej, muzyki ludowej, antropologii kultury, mediów itp.
Biblioteka posiada obecnie ponad 350 tys. dokumentów w 147 jêzykach, w tym ponad 6 tys. w jêzyku polskim. Oko³o 80% dokumentów mo¿na wypo¿yczaæ poza obrêb biblioteki, z pozosta³ych zbiorów
u¿ytkownicy korzystaj¹ w czytelniach. Ka¿dy wiêkszy obszar jêzykowy ma w bibliotece swojego referenta, który jest odpowiedzialny za
ksiêgozbiór w danym jêzyku, jego rozwój i ewentualn¹ selekcjê. To
referent, studiuj¹c czasopisma i najnowsze informacje, bada rynek
ksi¹¿ki i pojawiaj¹ce siê na danym obszarze jêzykowym wydawnictwa, ustala listê zakupów. Referenci decyduj¹ równie¿ o tym, czy
ofiarowane bibliotece ksi¹¿ki zostan¹ przyjête do zbiorów. Biblioteka
dokonuje zakupów za poœrednictwem wêgierskich i zagranicznych
kolporterów lub bezpoœrednio za granic¹ w wydawnictwach lub firmach handluj¹cych ksi¹¿kami i czasopismami. Trzon zbiorów biblio-
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teki stanowi¹ dokumenty z XX i XXI wieku, mo¿na wiêc powiedzieæ,
¿e biblioteka pokazuje wspó³czesne trendy oraz kierunki literackie i muzyczne, a tak¿e zwraca uwagê na najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie
nauk humanistycznych i spo³ecznych. Pod wzglêdem bogactwa tematycznego i jêzykowego biblioteka jest instytucj¹ wyj¹tkow¹, nie tylko na Wêgrzech, ale i w Europie. Warto tu zwróciæ uwagê na zbiór
wydawnictw w jêzyku esperanto. Biblioteka zakupi³a niedawno prywatn¹ bibliotekê znanego badacza esperantysty Karola Fajszi’ego.
W sk³ad tego zbioru wchodzi wiele cennych dokumentów i jest on,
w swojej dziedzinie, jednym z najwiêkszych w Europie. Nabyte dokumenty s¹ systematycznie opracowywane, po czêœci s¹ ju¿ dostêpne
w katalogu OPAC i prezencyjnie w bibliotece, a nied³ugo specjaliœci
bêd¹ mogli korzystaæ w ca³oœci ze zbioru.
Wa¿n¹ czêœæ ksiêgozbioru biblioteki stanowi literatura piêkna autorstwa ¿yj¹cych na Wêgrzech autorów wywodz¹cych siê z mniejszoœci narodowych. Gromadzone s¹ te¿ dla mniejszoœci narodowych dokumenty prezentuj¹ce ich status prawny, samorz¹dy, kulturê, szkolnictwo, ¿ycie codzienne, folklor itp. Dzia³alnoœæ biblioteki w tym zakresie ma wielkie pozytywne znaczenie; z jednej strony pomaga
utrzymaæ i umacniaæ to¿samoœæ narodow¹, znajomoœæ jêzyka ojczystego, a tak¿e œwiadomoœæ kulturalnej wyj¹tkowoœci, co pobudza grupy etniczne do kreatywnej aktywnoœci w jêzyku ojczystym, z drugiej
zaœ – prezentuje te wartoœci ogó³owi spo³eczeñstwa, co sprawia, ¿e
staj¹ siê one cz¹stk¹ œwiadomoœci i kultury wszystkich. Obok zbiorów uznanych za tradycyjne (ju¿!), jak ksi¹¿ki i czasopisma, biblioteka gromadzi te¿ kasety video, CD, DVD i inne dokumenty elektroniczne. Dokumenty multimedialne najczêœciej wykorzystywane s¹ do
nauki jêzyków obcych. Dziêki nim i tradycyjnym drukom mo¿liwa
jest nauka 116 jêzyków obcych, od stopnia podstawowego do poziomu egzaminów pañstwowych i certyfikatów.
W Bibliotece Jêzyków Obcych powstaj¹ dwie du¿e bibliografie,
które odnotowuj¹ publikacje z dwóch wa¿nych dyscyplin:
– bibliografia mniejszoœci narodowych na Wêgrzech – jest to bibliografia artyku³ów z czasopism, zawieraj¹ca publikacje od
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1945 r.; od 1992 r. dostêpna jest w formie elektronicznej, za poœrednictwem katalogu w Internecie;
– bibliografia przek³adów literatury piêknej, która zawiera utwory
literatury œwiatowej zamieszczane w czasopismach wêgierskich;
od 1987 r. dane bibliograficzne dostêpne s¹ tak¿e w wersji elektronicznej.
Zbiór czasopism w bibliotece jest podobnie jednolity i wyprofilowany jak zbiór ksi¹¿ek. Obecnie prenumerat¹ objête s¹ czasopisma
w 32 jêzykach zgodnie z profilem gromadzenia zbiorów, podobnie
prasa codzienna. Biblioteka ma ponad 500 tytu³ów czasopism bie¿¹cych i ponad 1300 ju¿ zamkniêtych. W wymienionych 500 tytu³ach
s¹ te¿ czasopisma 13 mniejszoœci narodowych na Wêgrzech. Wœród
18 tytu³ów polskich czasopism s¹ m.in.: „Akcent”, „Dialog”, „Teatr”,
„¯ycie Muzyczne”, „Pamiêtnik Literacki”, „Przegl¹d Humanistyczny”, „Zeszyty Literackie”, „Kresy”, „WiêŸ”, „Poradnik Jêzykowy”,
„Jêzyk Polski” i „Gazeta Wyborcza”. Poza gromadzonymi i przechowywanymi w bibliotece dokumentami ró¿nego typu, mo¿liwy jest
równie¿ dostêp do wielu œwiatowych wirtualnych bibliotek, dokumentów, bibliografii, archiwów i baz danych. Znakiem czasu i nastêpstwem, czêsto negatywnie okreœlanej, globalizacji s¹ coraz czêstsze
i g³êbsze kontakty pomiêdzy ró¿nymi kulturami i ludŸmi ró¿nych krajów. Nikogo ju¿ nie dziwi¹ na Wêgrzech polskie napisy, polskie reklamy w telewizji. Dziêki powszechnemu dostêpowi do Internetu coraz wiêcej wiemy o œwiecie i coraz szybciej docieramy do potrzebnych informacji. Aby sprostaæ rosn¹cemu g³odowi informacji, konieczna jest znajomoœæ jêzyków obcych i swobodny dostêp do informacji tradycyjnej i elektronicznej.
Nauka i znajomoœæ jêzyków obcych i, co za tym idzie, znajomoœæ
innych kultur s¹ obecnie bardzo rozpowszechnione. Odczuwa to te¿
Biblioteka Jêzyków Obcych, w której zwiêksza siê liczba osób, zw³aszcza m³odych, zainteresowanych literatur¹ i kultur¹ obcojêzyczn¹, informacj¹, która jest potrzebna nie tylko podczas licznych wyjazdów
zagranicznych, ale tak¿e do poznania w³asnego kraju, dba³oœci o w³asny jêzyk i kulturê narodow¹, tak wa¿nych w czasie globalizacji i mie-
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szania siê jêzyków i kultur. Biblioteka stara siê od piêædziesiêciu lat
realizowaæ bie¿¹ce zadania i wyprzedzaæ oczekiwania u¿ytkowników.
Polski zbiór w Ogólnokrajowej Bibliotece Jêzyków, jak powiedziano to ju¿ wy¿ej, liczy ponad 6000 dokumentów i 18 tytu³ów czasopism. Z przeprowadzonej wœród czytelników ankiety, na temat dzia³alnoœci biblioteki i jakoœci oferowanych przez ni¹ us³ug bibliotecznych, wynika, ¿e ze zbioru polskiego korzystaj¹ przede wszystkim
studenci polonistyki dwóch budapeszteñskich uniwersytetów, tak¿e
zamieszka³a w Budapeszcie i okolicach mniejszoœæ polska, badacze
jêzyka i literatury polskiej, t³umacze, mi³oœnicy literatury i kultury
polskiej, a tak¿e osoby ucz¹ce siê jêzyka polskiego3. Biblioteka stale
powiêksza zbiory polskie. Podstawê zbioru polskiego stanowi literatura wspó³czesna. W bibliotece s¹ prawie wszystkie utwory literatury
polskiej licz¹ce siê w XX i XXI wieku, a tak¿e dzie³a klasyki polskiej, opracowania historii literatury polskiej, ³¹cznie z Wielk¹ i Ma³¹ histori¹ literatury polskiej wydanymi przez PWN. Ma³a historia literatury polskiej jest w bibliotece w dwóch egzemplarzach, poniewa¿
jest to seria uniwersytecka. W czytelni i wypo¿yczalni s¹ równie¿
S³ownik motywów literackich, S³ownik postaci literackich i s³owniki
poszczególnych epok literackich i ich twórców. Polsk¹ literaturê XX
i XXI wieku prezentuj¹, obok znanych, tak¿e m³odzi pisarze, laureaci
konkursów literackich, ale niekoniecznie, bo w zbiorze polskim mo¿na znaleŸæ równie¿ debiuty literackie. Obok dzie³ zebranych C. Mi³osza, W. Szymborskiej, S. Lema jest te¿ Pokolenie porno i inne utwory teatralne na CD i polskie antologie utworów dramatycznych m³odych autorów. Biblioteka zbiera polsk¹ literaturê wspó³czesn¹ od klasyki po tzw. czytad³a. Z dziedziny historii i kultury biblioteka naby³a
10-tomow¹ Wielk¹ historiê Polski (od pocz¹tków do 2002 r.), wydan¹
przez Wydawnictwo UJ w Krakowie, s³ownikowe dzie³a W. Kopaliñskiego i wydane w 2006 r. Obyczaje w Polsce od œredniowiecza do
____________
3 Okreœlenie jest nieœcis³e, gdy¿ wydzia³ humanistyczny (wraz z polonistyk¹) jednego z uniwersytetów znajduje siê w Piliscsabie, ok. 30 km od Budapesztu, wiêkszoœæ studentów wydzia³u mieszka jednak w stolicy.
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czasów wspó³czesnych. Wa¿n¹ czêœæ polskiego ksiêgozbioru stanowi¹
jêzykoznawstwo i podrêczniki do nauki jêzyka polskiego, dlatego biblioteka naby³a do zbiorów ca³¹ seriê podrêczników wydan¹ przez krakowski Universitas. W serii s¹ ksi¹¿ki, p³yty, kasety oraz bogaty zasób
s³owników, kompendiów, encyklopedii jêzyka polskiego z poradnikiem dydaktycznym do nauczania jêzyka od stopnia progowego do zaawansowanego. Ciekawostk¹ i przebojem ostatniego roku (2006) s¹
skróty polskich utworów literackich wraz ze s³owniczkami m.in.
utworów H. Sienkiewicza, M. Konopnickiej, B. Prusa, E. Orzeszkowej, które s³u¿¹ do nauki jêzyka i literatury polskiej na obczyŸnie,
a tak¿e antologie, czytanki i opracowania prezentuj¹ce literaturê i kulturê polsk¹, wzmacniaj¹ce patriotyzm, pog³êbiaj¹ce wiêzi z ojczyzn¹.
Wspomnieæ te¿ trzeba o œwietnie wyposa¿onym studiu jêzykowym
biblioteki. Mo¿na siê w nim uczyæ 68 jêzyków, do których biblioteka
dysponuje materia³em dŸwiêkowym. Obok kaset i p³yt do nauki jêzyka
polskiego mo¿na pos³uchaæ tak¿e sonetów A. Mickiewicza czy wierszy
C. Mi³osza, te ostatnie w wykonaniu samego poety, z jego osobistymi
objaœnieniami. Chêtnie s³uchana jest te¿ Filozofia po góralsku ks. prof.
J. Tischnera, a niezwykle popularne sta³y siê praktyczne poradniki stylistyczne wraz z æwiczeniami, które pomagaj¹ napisaæ esej, wypracowanie, krytykê literack¹, list urzêdowy, przemówienie publiczne.
Szeroko pojêt¹ kulturê polsk¹ prezentuj¹ w bibliotece dzie³a klasyków polskiej myœli filozoficznej. Popularne i wykorzystywane s¹ pisma L. Ko³akowskiego, B. Œwiderkówny, Jana Paw³a II, J. Tischnera,
a tak¿e wydawnictwa o nich samych. Wa¿n¹ rolê w pielêgnowaniu jêzyka polskiego i kultury narodowej spe³niaj¹: z³ota seria dziesiêciu
uznanych za najlepsze filmów A. Wajdy na DVD, a tak¿e filmy innych
polskich re¿yserów – M. Piekorz (Prêgi), K. Zanussiego (Persona non
grata) czy ekranizacje znanych polskich utworów literackich.
W œwietnie wyposa¿onym dziale muzycznym biblioteka w zbiorach polskich ma licz¹c¹ ponad 400 stron Z³ot¹ ksiêgê pieœni polskich,
a w niej opowieœci o polskim hymnie narodowym i innych polskich
pieœniach patriotycznych, a dziêki do³¹czonej p³ycie CD, mo¿na ich
równie¿ s³uchaæ. W 2006 r. zbiory polskie wzbogaci³y siê o Z³ot¹ se-
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riê dzie³ wszystkich F. Chopina na 20 p³ytach CD i o najbardziej znane polskie utwory jazzowe (10 p³yt CD). Bogaty zbiór stanowi polska muzyka ludowa z wielu regionów Polski, tak¿e z Kresów wschodnich, w oryginalnym wykonaniu na oryginalnych instrumentach.
W ci¹gu ostatnich lat biblioteka zgromadzi³a wiele podstawowych
wydawnictw dotycz¹cych Unii Europejskiej, w tym równie¿ polsk¹
literaturê z tego zakresu. Biblioteka zorganizowa³a seriê imprez pt.
„Europa bez granic – Spotkanie kultur”, podczas których prezentowana by³a szeroko pojêta kultura starych i nowych cz³onków Unii.
Ostatnia wystawa z tej serii nosi³a optymistyczny tytu³: „Europa nale¿y do nas wszystkich”. Promowanie jêzyka i kultury polskiej wœród
Wêgrów i zamieszka³ych tu Polaków jest wspóln¹ prac¹ biblioteki
i polskich organizacji na Wêgrzech. Wraz z Ogólnokrajowym Samorz¹dem Mniejszoœci Polskiej i innymi samorz¹dami oraz Instytutem
Polskim w Budapeszcie biblioteka organizuje wystawy, spotkania
z pisarzami, konferencje, recytacje literatury polskiej. Biblioteka bardzo aktywnie wspó³pracuje z Bibliotek¹ Narodow¹ w Warszawie, Instytutem Narodowym im. F. Chopina i Muzeum F. Chopina w Warszawie. Wspólnie przygotowywane s¹ tak¿e uroczystoœci rocznicowe
F. Chopina w Polsce i na Wêgrzech.
Mniejszoœci narodowe na Wêgrzech stanowi¹ 10% ludnoœci. Uchwalona w 1993 r. przez wêgierskie Zgromadzenie Krajowe ustawa
LXXVII jest jedn¹ z bardziej postêpowych w Europie, równie¿ w porównaniu z ustawami innych krajów europejskich. Na mocy tej Ustawy dzia³a na Wêgrzech 13 Ogólnokrajowych Samorz¹dów Mniejszoœci, a tak¿e samorz¹dy na szczeblach wojewódzkich, miejskich, a nawet dzielnicowych, np. w Budapeszcie. Dzia³aj¹ tak¿e szko³y, szkó³ki niedzielne, zespo³y ludowe, teatralne, biblioteki, wydawane s¹
ksi¹¿ki w jêzykach mniejszoœci. Biblioteka, obok wspomnianej ju¿ bibliografii, prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ metodyczn¹. W niektórych
bibliotekach publicznych, tam gdzie mieszkaj¹ mniejszoœci, utworzono tzw. biblioteczki bazowe, utrzymywane przez w³adze wojewódzkie zapewniaj¹ce im finanse na pomna¿anie ksiêgozbiorów. Biblioteka sporz¹dza listy oferowanych ksi¹¿ek dla wszystkich 13 mniejszo-
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œci. Listy s¹ udostêpniane za poœrednictwem Internetu wszystkim
zg³aszaj¹cym siê bibliotekom. Zamówione wydawnictwa biblioteka
kupuje, opracowuje i wysy³a do zamawiaj¹cego.
Pozycja Ogólnokrajowej Biblioteki Jêzyków Obcych jako biblioteki fachowej i szczególnej skarbnicy wiedzy wymaga równie szczególnych zabiegów marketingowych. Biblioteka jest œwiadoma faktu, ¿e
propagowanie tak specyficznego ksiêgozbioru, czytelnictwa i us³ug
biblioteczno-informacyjnych wymusza na pracownikach zwiêkszanie
starañ, bo w stosunku do biblioteki konkurencyjne s¹ inne media, inne biblioteki, Internet. Obok wymienionych ju¿ wszechstronnych
dzia³añ bibliotecznych i kulturalnych biblioteka co roku organizuje
w swoich murach Dzieñ Jêzyków przypadaj¹cy na 26 wrzeœnia.
Wówczas na licznych spotkaniach, wystawach, koncertach, pokazach
prezentowane jest bogactwo ró¿nych kultur, tak¿e polskiej. Warto te¿
zagl¹daæ na stronê internetow¹ biblioteki: www.oik.hu.

Danuta Dudziak
Magdalena Iwañska
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej
Wroc³aw

korpo.ibuk.pl – PIERWSZY POLSKI SERWIS
KSI¥¯EK ELEKTRONICZNYCH
DLA BIBLIOTEK
WSTÊP
Program drugiego dnia konferencji pt. Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych, zgodnie z intencj¹ organizatorów stanowi³
wyodrêbniony i ca³kowicie zamkniêty blok tematyczny, podobnie jak
dwa pozosta³e dni spotkañ, i dotyczy³ w ca³oœci ksi¹¿ek elektronicznych w bibliotece i na rynku.
Autorzy wyst¹pieñ oraz przedstawiciele zaproszonych firm prezentowali g³ównie serwisy zagraniczne i ich obecnoœæ w polskich bibliotekach, zatem wyraŸnie da³o siê odczuæ pewien rozziew miêdzy mnogoœci¹ ofert zagranicznych a szczup³ym czy wrêcz ¿adnym rynkiem
krajowym, co zbada³ w ramach realizowanej przez siebie pracy doktorskiej jeden z uczestników konferencji, Grzegorz Czapnik z Uniwersytetu £ódzkiego. Stwierdza on we wstêpie swojego referatu: „Od
2000 roku ksi¹¿ki internetowe zaczê³y byæ sprzedawane równie¿
przez rodzimych wydawców i dystrybutorów. Jednak pomimo up³ywu kilku lat, o rozwoju i wykorzystaniu polskiego rynku ksi¹¿ek online wiadomo niewiele” i dodaje w podsumowaniu: „Przedstawione
wyniki badañ stanowi¹ jedynie wybór najciekawszych (w opinii au-
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tora) analizowanych zagadnieñ. Widaæ z nich przede wszystkim rozwój rynku zagranicznych publikacji przy silnym niedorozwoju oferty
publikacji polskich. I choæ w ci¹gu ostatniego 1,5 roku, nieuwzglêdnionego ju¿ w programie badañ, pojawi³o siê kilka interesuj¹cych inicjatyw (jak na przyk³ad firmowany przez PWN serwis ibuk.pl), to dla
wiêkszoœci bibliotek oferowane przez polskie firmy ksi¹¿ki internetowe znajduj¹ siê poza zasiêgiem finansowym lub te¿ nie posiadaj¹ wystarczaj¹co interesuj¹cej oferty. W opinii autora, jedynie wspólne zaanga¿owanie wydawców, sprzedawców, dystrybutorów i bibliotek,
traktowanych jako powa¿ny masowy odbiorca, mo¿e byæ czynnikiem,
który prze³amie marazm rodzimego rynku internetowych ksi¹¿ek”1.
Wydawnictwo Naukowe PWN, które wprowadzi³o na rynek serwis
ibuk.pl w lutym 2007 r. otrzyma³o równie¿ zaproszenie do udzia³u
w lipcowej konferencji WSBP, jednak¿e nie z propozycj¹ przedstawienia, powszechnie znanego ju¿ portalu, adresowanego do indywidualnego odbiorcy2. Organizatorzy konferencji – d³ugo, bo od 2004
roku, ale ¿yczliwie i z zaciekawieniem „kibicuj¹cy” projektowi czytelni on-line3 – zapraszaj¹c PWN na konferencjê, mieli nadziejê na
zobaczenie po raz pierwszy w Polsce, w lipcu 2007 r. ju¿ prawie gotowego serwisu korpo.ibuk pl., czyli wersji przeznaczonej dla klienta
____________
1 Polski rynek ksi¹¿ek internetowych i jego wykorzystanie w bibliotekach / Grzegorz Czapnik, // W: Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wroc³aw, 46 lipca 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja]
W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja „Elektronicznej Biblioteki”, 2007. (EBIB Materia³y konferencyjne nr 17). - ISBN 83-921757-6-X. -Tryb dostêpu:
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/czapnik.php
2 Internetowa czytelnia ibuk.pl oferuje czasowy dostêp do publikacji naukowych
i akademickich – od dobowego do miesiêcznego, oczywiœcie z mo¿liwoœci¹ prolongaty. Za dodatkow¹ op³at¹ mo¿na te¿ uzyskaæ mo¿liwoœæ drukowania okreœlonej liczby stron. Z serwisu mo¿na korzystaæ z dowolnego miejsca http://www.ibuk.pl/
3 Czy ³atwo kupiæ zagraniczn¹ ksi¹¿kê elektroniczn¹? / Danuta Dudziak, Urszula Anna Wojtasik// W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bo¿ena Bednarek-Michalska. - Nr 3/2007 (84) kwiecieñ. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa]:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. - Tryb dostêpu: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dudziak_wojtasik. - Tyt. z pierwszego ekranu. - ISSN 1507-7187
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korporacyjnego, a wiêc przede wszystkim dla bibliotek. Wydawnictwo Naukowe PWN zaproszenie przyjê³o, ale nie z niewielkim opóŸnieniem, i nie na konferencjê, ale do wspó³pracy, i w efekcie, w dniu
15 listopada 2007 roku na stronie Biblioteki G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej pojawi³a siê w aktualnoœciach informacja:
Testowy dostêp do polskich ksi¹¿ek elektronicznych
Zapraszamy do testowania pierwszego polskiego serwisu ksi¹¿ek elektronicznych dla bibliotek korpo.ibuk.pl. Kolekcja zawiera tytu³y wydane przez:
PWN, PWN/MIKOM i WNT z zakresu m.in.: chemii, fizyki, matematyki, techniki, informatyki.
http://korpo.ibuk.pl

Wersja korpo.ibuka.pl, jak¹ Biblioteka otrzyma³a do testowania,
nie by³a produktem nowym zaskakuj¹cym czy nieznanym. Okolicznoœci¹ sprzyjaj¹c¹ przy finalizowaniu projektu serwisu by³ fakt, ¿e
powierzono go wroc³awskim informatykom, a kierownik Zespo³u Obs³ugi Internetu i Publikacji PWN, Robert Podsiad³y, odpowiedzialny
za ów projekt nie stroni³ – o dziwo! – od rad i sugestii bibliotekarzy,
lecz skrupulatnie przysz³ych klientów poznawa³ i czerpa³ z ich doœwiadczeñ, nie trac¹c nic z programu drugiego dnia konferencji
WSBP poœwiêconego w ca³oœci organizowaniu dostêpu do ksi¹¿ek
elektronicznych w bibliotekach, gdzie by³ obecny jako uczestnik,
a przede wszystkim jako pilny s³uchacz.
Niniejszy artyku³ jest szczegó³owym opisem i prób¹ oceny pierwszego polskiego serwisu ksi¹¿ek elektronicznych dla bibliotek korpo.ibuk.pl, który powsta³ jako wersja uzupe³niaj¹ca serwis ibuk.pl,
znany ju¿ na ryku jako czytelnia on-line przeznaczona dla indywidualnego odbiorcy4.
____________
4 Metoda oceny zawartoœci kolekcji MyiLibrary w kontekœcie jej zakupu. Studium
przypadku. / Danuta Dudziak, Magdalena Iwañska // W: Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wroc³aw, 4-6 lipca 2007 roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] E[lektronicznych], Redakcja
„Elektronicznej Biblioteki”, 2007. - (EBIB Materia³y konferencyjne nr 17). - ISBN
83-921757-6-X. -Tryb dostêpu: http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/dudziak
_iwanska.php
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OPIS PRODUKTU W WERSJI STARTOWEJ
W listopadzie 2007 r. baza ibuk.pl (wspólna dla obydwu wersji) zawiera³a ok. 300 ksi¹¿ek elektronicznych z zakresu nauk ekonomicznych, spo³ecznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych
i informatyki, czyli dziedzin przedstawionych w serwisie w postaci
drzewa kategorii dostêpnego na stronie http://www.ibuk.pl/katalog.php.
Do testowania dostarczono 288 pozycji, w tym 39 tytu³ów Wydawnictw Naukowo-Technicznych WNT, reszta to tytu³y Wydawnictwa
Naukowego PWN, w tym 8 tytu³ów PWN/MIKOM. Pierwsze testowanie serwisu odby³o siê w okresie od 15.11.2007 do 15.12.2007
w Bibliotece G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej, która tak¿e
pierwsza podpisa³a umowê licencyjn¹ na korzystanie z dostêpu do
ksi¹¿ek zawartych w bazie serwisu.
Op³ata za udostêpnienie publikacji liczona jest wed³ug nastêpuj¹cego
algorytmu: za cenê katalogow¹, obowi¹zuj¹c¹ w dniu podpisania umowy, dla papierowego odpowiednika ksi¹¿ki udzielanych jest piêæ równoczesnych rocznych dostêpów do elektronicznego wydania tej ksi¹¿ki.
Dodatkowo subskrybent ma prawo do automatycznego rozszerzania zakresu dostêpnych publikacji o nowe pozycje z danej dziedziny/dziedzin,
dodane do oferty w trakcie obowi¹zywania umowy, za cenê ok. 35%
wartoœci ksi¹¿ek mieszcz¹cych siê ju¿ w danej dziedzinie, przy czym
rozlicza siê tylko rzeczywisty czas dostêpnoœci dodawanych pozycji
w trakcie obowi¹zywania umowy. Przyk³adowo: je¿eli ksi¹¿ka w cenie
np. 50 z³ zostanie dodana na 150 dni przed koñcem umowy, to op³ata za
ni¹ wyniesie: (50 / 365 *150 = 20,55 PLN), a szczegó³owe rozliczenie
nastêpuje po zakoñczeniu umowy i jest wliczane do faktury za nastêpny rok umowy b¹dŸ rozliczane. Ponadto wydawca zobowi¹zuje siê dostarczaæ subskrybentowi statystyki u¿ywania publikacji, cyklicznie, nie
rzadziej ni¿ w odstêpach dwumiesiêcznych, lub stale poprzez serwis
WWW, które zawieraæ bêd¹ takie dane jak m.in.: liczba logowañ w czasie, liczba otwaræ poszczególnych tytu³ow, przybli¿ona iloœæ otwieranych stron, liczba nieudanych otwaræ – z powodu braku wolnych dostêpów, czas u¿ytkowania serwisu i poszczególnych pozycji.
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Raz w roku sporz¹dzany te¿ bêdzie raport wylistowanych i wycenionych wszystkich tytu³ów dodanych po podpisaniu umowy.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA
Z SERWISU korpo.ibuk.pl
1. Do korzystania z serwisu potrzebny jest specjalny czytnik iLibrary Reader EE firmy Itelix (do pobrania ze strony http://korpo.
ibuk.pl/), który nale¿y zainstalowaæ na w³asnym komputerze.
2. Po uruchomieniu czytnika nale¿y wpisaæ nazwê u¿ytkownika:
np. pwr i has³o: PWR.
3. Aplikacja uruchamia siê na ka¿dym komputerze w sieci, np. Politechniki Wroc³awskiej, zgodnie z dostarczonym zakresem numerów IP.
4. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawia siê lista ksi¹¿ek
i od tego momentu mo¿na je wybieraæ i czytaæ, przy czym do ka¿dej pozycji mo¿liwych jest piêæ jednoczesnych dostêpów, tzn. dan¹
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ksi¹¿kê mo¿e otworzyæ w tym samym czasie tylko piêciu u¿ytkowników.
Po wprowadzeniu poprawnych danych autoryzacyjnych i naciœniêciu przycisku „Zaloguj siê”, program po³¹czy siê z serwerem
czytelni i otworzy okno g³ówne z uruchomionym modu³em „Moje
ksi¹¿ki”, gdzie prezentowane s¹ ksi¹¿ki (do których u¿ytkownik
wykupi³ dostêp) w postaci listy z nastêpuj¹cymi kolumnami: kategoria, tytu³, autor, data wa¿noœci i liczba wykupionych dostêpów.
Dziêki wykorzystaniu funkcji sortowania mo¿na wyœwietliæ ksi¹¿ki
w ustalonej kolejnoœci, np. wg kategorii, tytu³ów, autorów lub daty
wa¿noœci.
W górnej czêœci aplikacji znajduje siê panel funkcyjny. S¹ tu dostêpne cztery ikony:
1. Katalog
Umo¿liwia wyœwietlanie ksi¹¿ek w dwóch trybach: identycznym
z trybem „Moje ksi¹¿ki” lub zawieraj¹cym po lewej stronie kategorie
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ksi¹¿ek wyœwietlone w postaci drzewka. Mamy tu tak¿e mo¿liwoœæ
odœwie¿enia danych o wykupionych ksi¹¿kach (opcja „Odœwie¿”).
Mo¿e byæ to przydatne w sytuacji, gdy kupiliœmy now¹ ksi¹¿kê
w trakcie korzystania z aplikacji. W takiej sytuacji po wybraniu opcji
„Odœwie¿” lista „Moje ksi¹¿ki” zostanie zaktualizowana.
2. Wyszukaj
Umo¿liwia wywo³anie jednego z trzech modu³ów:
Wyszukaj ksi¹¿kê – modu³ pozwalaj¹cy na przeszukiwanie bazy
ksi¹¿ek dostêpnych na serwerze czytelni. Mamy mo¿liwoœæ okreœlenia zakresu przeszukiwania (w nazwiskach autorów, w tytu³ach,
w spisach treœci, w latach wydania, w zagadnieniach, w opisach,
w numerach ISBN). Po wprowadzeniu ¿¹danego has³a lub frazy nale¿y nacisn¹æ przycisk „Szukaj”. Wyszukiwane has³o musi mieæ co
najmniej dwa znaki. Po przeszukaniu bazy program wyœwietli wyniki w maksymalnie trzech sekcjach:
a) ksi¹¿ki z wyszukiwan¹ fraz¹ – lista ksi¹¿ek zawieraj¹cych wy-
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szukiwane has³o lub wszystkie s³owa z wprowadzonej frazy, pogrupowanych wg kategorii;
b) ksi¹¿ki z wyszukiwan¹ fraz¹ (zawieraj¹ce zagadnienia) – lista
ksi¹¿ek zawieraj¹cych wyszukiwane has³o lub wszystkie s³owa
z wprowadzonej frazy, pogrupowanych wg zagadnieñ, a nastêpnie wg kategorii;
c) ksi¹¿ki z wyszukiwan¹ fraz¹ (z uwzglêdnieniem spisów treœci) –
lista ksi¹¿ek zawieraj¹cych wyszukiwane has³o lub wszystkie
s³owa z wprowadzonej frazy wraz z wyszczególnionymi ga³êziami spisu treœci, w których znaleziono przynajmniej jedno s³owo
z wprowadzonej frazy.

„Historia czytania” – rejestr przegl¹danych przez nas ksi¹¿ek
w uk³adzie chronologicznym, a w jego obrêbie – alfabetycznym;
„Ulubione strony” – czytaj¹c ksi¹¿kê mo¿emy dodaæ stronê(y) do
ulubionych i przechowywaæ j¹(e) w tym folderze. Jest to bardzo wygodny sposób zaznaczania wa¿nych treœci, o wiêkszej funkcjonalno-
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œci, ni¿ tradycyjne zak³adki, gdy¿ w jednym miejscu grupuje strony
z ró¿nych tytu³ów.
3. „Pomoc” – tu znajdziemy wszelkie informacje o programie.
Znajduj¹ siê tu równie¿ dwa formularze: „Wyœlij swoj¹ sugestiê”
i „Zg³oœ problem”, dziêki którym automatycznie mo¿emy zg³osiæ
awariê lub zaproponowaæ zmiany w funkcjonowaniu systemu. Komunikaty kierowane s¹ do w³aœciwego zespo³u obs³uguj¹cego.
4. „Koniec”
Panel informacji o ksi¹¿ce

Po wybraniu dowolnej ksi¹¿ki z listy (dotyczy to modu³ów: „Moje ksi¹¿ki”, „Wszystkie ksi¹¿ki”, „Wyszukaj ksi¹¿kê” oraz „Historia
czytania”) po prawej stronie okna aplikacji pojawia siê panel zawieraj¹cy podstawowe informacje o ksi¹¿ce: tytu³, autora, rok wydania,
liczbê stron, wydawcê, ISBN, opis ksi¹¿ki oraz listê zagadnieñ przypisanych do danej ksi¹¿ki.
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Zagadnienia maj¹ formê s³ów kluczowych, pe³ni¹ funkcjê popularnych w Internecie tagów. Nie ma wykazu alfabetycznego zagadnieñ,
jednak nie jest to wada, gdy¿ zawartoœæ bazy jest u³o¿ona wg dziedzin.
Dodatkowo w panelu tym widoczne s¹ nastêpuj¹ce przyciski:
„Czytaj” – umo¿liwia przejœcie do pierwszej strony ksi¹¿ki (przycisk ten widoczny jest w sytuacji, gdy u¿ytkownik ma wykupiony dostêp do danej publikacji);
„Kup wersjê papierow¹” – umo¿liwia przejœcie do sklepu internetowego wydawnictwa w celu zakupu wersji papierowej danej ksi¹¿ki;
„Spis treœci” – otwiera spis treœci ksi¹¿ki, prezentowany w formie
drzewka (klikniêcie na aktywn¹ ga³¹Ÿ drzewka umo¿liwia natychmiastowe wyœwietlenie danego rozdzia³u ksi¹¿ki).
Przegl¹darka ksi¹¿ek
Po klikniêciu na jedn¹ z pozycji na liœcie „Moje ksi¹¿ki”, wybraniu
okreœlonego rozdzia³u ze spisu treœci lub klikniêciu na przycisk „Czytaj” otworzy siê nowe okno pozwalaj¹ce na przegl¹danie danej ksi¹¿ki.
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PODSUMOWANIE OKRESU TESTOWEGO
W ci¹gu 30 dni okresu testowego odnotowano 361 zalogowañ do systemu i 563 otwarcia ksi¹¿ek. Najpoczytniejszy tytu³: Chemia fizyczna.1, Podstawy fenomenologiczne /Krzysztof Pigoñ, Zdzis³aw Ruziewicz. Wyd. 5 zm. i popr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
2005 mia³ 26 otwaræ. Œrednio dziennie odnotowywano ok. 12 logowañ
do systemu; najwiêcej – 55 logowañ – zanotowano 22 listopada.
Co mo¿na stwierdziæ zestawiaj¹c te dane np. ze statystykami wykorzystania ksi¹¿ek elektronicznych bazy KNOVEL, która przedstawiana by³a po raz pierwszy u¿ytkownikom Politechniki Wroc³awskiej
dwa lata wczeœniej i na starcie zawiera³a ok. trzykrotnie liczniejsz¹
kolekcjê (ok. 800 tytu³ów) zagranicznych ksi¹¿ek naukowych zgrupowanych w kilkunastu dziedzinach nauki i techniki?
Tabela 1
KNOVEL – 2006 KNOVEL – 2007 korpo.ibuk.pl
/1 miesi¹c
/1 miesi¹c
1 miesi¹c
Sumaryczny czas on-line
do wykupionych treœci w godz.
Iloœæ sesji
do treœci wykupionych

446/37

755/63

282

1823/152

3278/273

361

Ÿród³o: oprac. w³asne

W tabeli 1 zestawiono wybrane statystyki wykorzystywania serwisu
korpo.ibuk.pl przez okres testów trwaj¹cy jeden miesi¹c z analogicznymi statystykami serwisu KNOVEL, podaj¹c sumaryczne dane za lata
2006 i 2007 oraz œrednie wartoœci przypadaj¹ce na jeden miesi¹c.
Porównanie tych danych mo¿e byæ podstaw¹ do stwierdzenia, ¿e
serwisem korpo.ibuk.pl zainteresuje siê wkrótce wiele naukowych bibliotek w Polsce, co zapewne wymusz¹ sami u¿ytkownicy, zw³aszcza
je¿eli baza bêdzie zape³niaæ siê równie systematycznie jak KNOVEL,
gdzie od 2004 r. i ok. 800 tytu³ów po 3 latach osi¹gniêto stan ponad
1100 tytu³ów (dane z wrzeœnia 2007).
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Je¿eli u¿ytkownicy biblioteki odczuwaj¹ brak wystarczaj¹cej liczby egzemplarzy podrêczników drukowanych, mog¹ w ka¿dej chwili
skorzystaæ z elektronicznej wersji potrzebnego tytu³u, i to równoczeœnie z czterema innymi u¿ytkownikami, z dowolnego komputera sieci uczelnianej, bez koniecznoœci odwiedzania czytelni czy wypo¿yczalni bibliotecznych i bez obci¹¿ania konta czytelniczego kolejnym
tytu³em. To z pewnoœci¹ komfortowa, nowoczesna i ekonomiczne
uzasadniona oferta zarówno dla obs³ugi bibliotecznej, jak i u¿ytkowników, którzy jednak¿e przywykli ju¿ do korzystania z ksi¹¿ek elektronicznych w bibliotekach i bêd¹ stopniowo wymuszaæ to, czego
w wersji startowej serwisu korpo.ibuk.pl brak, a wiêc umo¿liwienie
dostêpu do bazy serwisu ze swojego osobistego komputera w domu,
po zarejestrowaniu siê w systemie OneLog, oraz rezygnacjê z obowi¹zku instalowania specjalnego czytnika. Nie wzbudzi te¿ zachwytu u¿ytkowników fakt, ¿e serwis korpo.ibuk.pl nie zezwala na kopiowanie i drukowanie treœci udostêpnianych ksi¹¿ek, co z kolei dla bibliotek jest rozwi¹zaniem korzystnym, bo niepoci¹gaj¹cym koniecznoœci uruchamiania systemu rozliczania u¿ywanych w czasie drukowania: papieru i sprzêtu. Mo¿liwoœæ drukowania fragmentów dostêpna jest w indywidualnej wersji bazy – przeznaczonej nie dla bibliotek, ale dla klienta jednostkowego http://www.ibuk.pl/.

ZAKOÑCZENIE
O wartoœciuj¹c¹ ocenê pierwszego polskiego serwisu ksi¹¿ek elektronicznych w Polsce, jakim jest opisany wy¿ej korpo.ibuk.pl, mo¿na
pokusiæ siê nie wczeœniej, ni¿ po co najmniej roku u¿ytkowania i monitorowania zachowañ u¿ytkowników. Jednak¿e u progu 2008 r.,
w momencie wchodzenia produktu na rynek i pojawiania siê go w bibliotekach, po okresie pierwszych testów i porównañ z ju¿ znanymi
i wykorzystywanymi serwisami zagranicznymi mo¿na stwierdziæ, ¿e:
Oferta jest elastycznie sformu³owana i ukierunkowana na ró¿norodne
potrzeby i mo¿liwoœci finansowe klienta, umo¿liwiaj¹c zakup dostêpu
zarówno do wybranych tytu³ów, jak i ca³ych pakietów tematycznych.
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Oprócz odejœcia od modelu obowi¹zkowego zakupu ca³ych pakietów, sztywnego i Ÿle ocenianego przez biblioteki, projektanci nie wykluczaj¹ wprowadzenia zró¿nicowanej (tak¿e cenowo) liczby równoczesnych dostêpów do jednego tytu³u; kiedy kolekcja ksi¹¿ek w bazie powiêkszy siê znacz¹co, powiedzmy dziesiêciokrotnie, wra¿enie
niezbyt wygórowanej ceny dostêpu na starcie do niewielu, bo tylko
ponad 300 tytu³ów – szybko zniknie.
Serwis zaopatrzony jest w czytelny i precyzyjny system generowania ró¿norodnych statystyk wykorzystania, okreœla, m.in. przybli¿on¹
liczbê otwieranych stron poszczególnych tytu³ów, co pomaga klientowi szybko i bezb³êdnie podejmowaæ decyzje dotycz¹ce prolongowania subskrypcji w kolejnych latach.
Klient ma prawo do automatycznego rozszerzania zakresu dostêpnych publikacji o nowe pozycje, dodawane sukcesywnie do wykupionych dziedzin w trakcie obowi¹zywania rocznej subskrypcji.
Idea³em by³oby, aby wprowadzane do serwisu nowoœci mog³y byæ
tak¿e sugerowane przez biblioteki i wzbogaca³y kolekcjê o tytu³y najbardziej popularne i wykorzystywane w procesie dydaktycznym, ale
i wydawane przez ró¿nych wydawców.
Wielu wydawców musi siê jednak przekonaæ, g³ównie na materiale
statystycznym, ¿e sprzeda¿ dostêpów do wersji elektronicznych ksi¹¿ek
nie ogranicza popytu na wersje drukowane, a wrêcz przeciwnie, po
pierwsze b³yskawicznie informuje o nowoœciach, pozwala je dok³adnie
poznaæ i oceniæ, a nastêpnie zachêca do zakupu ksi¹¿ki drukowanej.
Z punktu widzenia bibliotek, jedn¹ z wielu niekwestionowanych
zalet serwisu jest te¿ mo¿liwoœæ niemal natychmiastowego „przekazania” danego tytu³u kolejnemu u¿ytkownikowi (wylogowuj¹c siê lub
bêd¹c wylogowanym automatycznie przy braku aktywnoœci przez
okreœlony czas). Dla porównania: wypo¿yczona ksi¹¿ka drukowana
jest niedostêpna a¿ do momentu zwrotu przez czytelnika; samo wypo¿yczenie nie oznacza wykorzystywania, natomiast w przypadku
wersji elektronicznej ksi¹¿ka, któr¹ czytelnik „wy³¹czy”, jest natychmiast i bezobs³ugowo dostêpna dla innego u¿ytkownika. Takiej ksi¹¿ki nie mo¿na te¿ zgubiæ ani zniszczyæ.
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W du¿ych sieciach bibliotek uczelnianych przy wypo¿yczeniach
siêgaj¹cych tzw. wielkich liczb, bo przekraczaj¹cych milion operacji
w skali roku, wprowadzenie do oferty bibliotek ksi¹¿ek elektronicznych jest nie tylko celowe, ale i konieczne.

Regina Rohleder
Paulina Figacz
Jolanta Bronowicka
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej
Wroc³aw

DOLNOŒL¥SKA BIBLIOTEKA CYFROWA
PONAD GRANICAMI
WSTÊP
Ostatni¹ dekadê XX wieku w Polsce cechowa³a fascynacja rozwojem sieci komputerowych i upowszechnianiem dostêpu do Internetu.
Wizja przyst¹pienia do Unii Europejskiej by³a impulsem do integracji i wymaga³a dostosowania siê do standardów europejskich równie¿
w zakresie technologii teleinformatycznych. W Ministerstwie £¹cznoœci powsta³ dokument ePolska. Plan dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006 1, w którym nakreœlono g³ówne kierunki rozwoju informatyzacji. W dokumencie zapisano: „Kluczowym zadaniem dla Polski jest w³¹czenie siê w proces
budowy ery informacyjnej poprzez wykorzystanie nowoczesnych
technologii spo³eczeñstwa informacyjnego, stwarzanie warunków dla
zapewnienia bezpoœredniego dostêpu do informacji, kszta³towanie
œwiadomoœci spo³eczeñstwa oraz rozwijanie jego potencja³u intelektualnego i gospodarczego”. Powszechna komputeryzacja mia³a byæ
____________
1 ePolska. Plan dzia³añ na rzecz rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce
na lata 2001-2006 [on-line]. [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web:
http://kbn.icm.edu.pl/cele/epolska.html
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realizowana poprzez dostêp do taniego, szybkiego i bezpiecznego Internetu oraz stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych. Niezale¿nie od planowanych dzia³añ odpowiednich instytucji pañstwowych w kilku oœrodkach akademickich i naukowych
w kraju rozpoczêto prace nad cyfryzacj¹ i udostêpnianiem zbiorów
bibliotecznych online.
Biblioteka internetowa, dysponuj¹c globalnym zasiêgiem, zapewnia powszechny i jednoczesny dostêp wielu czytelników do uporz¹dkowanych zbiorów bibliotecznych przez ca³¹ dobê. Wygodne przeszukiwanie (równie¿ rozproszone) katalogów obiektów cyfrowych
u³atwia przegl¹danie i czytanie literatury online, a tak¿e w niektórych
bibliotekach pobieranie plików. Oprócz prezentacji pe³nych tekstów
materia³ów bibliotecznych umo¿liwia ³¹czenie informacji tekstowej,
graficznej, sekwencji obrazów (film) oraz dŸwiêkowej w jednym
przekazie multimedialnym. Szczególnie w przypadku zbiorów starszych spe³nia ponadto rolê ochronn¹ i archiwizuje zasoby.

FAZY ROZWOJU BIBLIOTEKI CYFROWEJ
Sposób prezentacji dokumentów elektronicznych w Internecie
zmienia³ siê w trakcie rozwoju biblioteki cyfrowej (il.1). Prace nad
utworzeniem zasobu wirtualnego w Bibliotece G³ównej i OINT Politechniki Wroc³awskiej rozpoczêto w 2002 roku. Dwa lata póŸniej,
w kwietniu 2004 roku, na witrynie Biblioteki G³ównej zaprezentowano wykaz ksi¹¿ek, a po kilku miesi¹cach zbiory cyfrowe umieszczono na platformie dLibra w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Wroc³awskiej (BC PWr). W 2005 roku, po przeniesieniu bazy na serwer we
Wroc³awskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym (WCSS), BC
PWr przekszta³ci³a siê w Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ (DBC)2,
która sta³a siê bibliotek¹ regionaln¹ dzia³aj¹c¹ w ramach konsorcjum.
W 2006 roku podjêto kroki w celu utworzenia Konsorcjum Polskie
____________
2 Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa [on-line]. [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl
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Biblioteki Cyfrowe, ale niestety ta inicjatywa dotychczas nie zosta³a
zrealizowana. W tym samym roku DBC przyst¹pi³a do projektu Universal Library – Poland, miêdzynarodowego programu pod przewodnictwem Carnegy Mellon University (Pittsburgh – USA). W ramach
tego projektu otrzyma³a skaner do starodruków oraz komputery ze
specjalistycznym oprogramowaniem.

Wykaz
ksi¹¿ek
Biblioteka Cyfrowa
PWR

Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa
KONSORCJUM

Konsorcjum Polskie Bibliotek Cyfrowe

Universal Library – Poland

Il. 1. Fazy rozwoju DBC

ZA£O¯ENIA I ORGANIZACJA DBC
Prace zmierzaj¹ce do budowy biblioteki wirtualnej rozpoczêto od
konsultacji z bibliotekami tworz¹cymi zasoby cyfrowe, szkoleñ, analizowania repozytoriów cyfrowych, a tak¿e samodzielnych testów.
W rezultacie tych dzia³añ opracowano szkic projektu biblioteki elektronicznej3, rozwa¿aj¹c nastêpuj¹ce zagadnienia:
____________
3 R. Rohleder, Udzia³ akademickich bibliotek internetowych w procesie dydaktycznym. Seminarium Nowe media w edukacji: osi¹gniêcia pracowników Politechniki
Wroc³awskiej w zakresie nauczania z wykorzystaniem nowych mediów [on-line]. Wro-
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Dla kogo ma byæ przeznaczona biblioteka cyfrowa?
Pocz¹tkowo DBC zosta³a utworzona w celu u³atwienia dostêpu do
materia³ów bibliotecznych studentom i pracownikom Politechniki
Wroc³awskiej. Na prze³omie drugiego i trzeciego tysi¹clecia uczelnie
wy¿sze w Polsce oblegane by³y przez m³odzie¿ wy¿u demograficznego, co w znacznym stopniu utrudnia³o studentom dostêp do literatury.
Jakie zasoby s¹ udostêpniane sieciowo?
W kolekcji Zbiory Politechniki Wroc³awskiej zamieszczono kilka
kolekcji podrzêdnych4. Materia³y wspó³czesne: skrypty, podrêczniki,
monografie, materia³y konferencyjne wydane w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wroc³awskiej zgrupowano w kolekcji podrzêdnej –
„Ksi¹¿ki wydane w Politechnice Wroc³awskiej”. Kryterium selekcji
dla tego zasobu stanowi zapotrzebowanie u¿ytkowników. Źród³em
publikacji s¹ elektroniczne zbiory uzyskane z Wydawnictwa Politechniki Wroc³awskiej oraz poszukiwane przez studentów ksi¹¿ki, których
nak³ad zosta³ wyczerpany. Publikacje s¹ prezentowane w DBC po
uzyskaniu zgody autorów na ich rozpowszechnianie sieciowe. Z czasem w kolekcjach podrzêdnych znalaz³y siê równie¿ doktoraty i niektóre bie¿¹ce czasopisma. Zauwa¿a siê wyraŸny wzrost zainteresowania autorów publikacji naukowych udostêpnianiem swoich prac w Internecie. Powodem jest zarówno chêæ upowszechnienia materia³ów
dydaktycznych wœród studentów, jak i promowanie dorobku autora.
Starsze materia³y (niewymagaj¹ce zgody autorów) znalaz³y siê w kolekcji podrzêdnej – „Ksi¹¿ki wydane przed rokiem 1949” (rok 1949
jest dat¹ graniczn¹ dla Narodowego Zasobu Bibliotecznego – NZB).
Formu³uj¹c kryteria wyboru dla starszych zbiorów, postanowiono, ¿e
bêd¹ to materia³y z dziedziny nauk technicznych odpowiadaj¹ce pro____________
c³aw: Politechnika Wroc³awska, 2005, [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World
Wide Web: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=964&from=&from=metadatasearch &dirids=1
4 T. Parko³a, Podrêcznik u¿ytkownika œrodowiska dLibra (wersja 2.2), [on-line]
Poznañ: PCSS, 2006, [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web:
http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/dlibra/docmetadata?id=25&from=&from=generalsearch&dirids=1
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filowi naszej Uczelni, literatura dotycz¹ca Wroc³awia i Dolnego Œl¹ska oraz zbiory NZB. W kolekcjach DBC znajduj¹ siê tak¿e materia³y biblioteczne innych uczelni i instytucji – Zak³adu Narodowego im.
Ossoliñskich, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Ekonomicznej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Muzycznej, Kolegium Karkonoskiego oraz Papieskiego Wydzia³u Teologicznego.
W zbiorach Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich znajduj¹ siê odzyskane z Biblioteki im. Stefanyka czasopisma lwowskie, podobny zasób – wydawnictw ci¹g³ych z prze³omu XIX i XX wieku ma Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego. Biblioteki takich uczelni jak
Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Ekonomiczna oraz Papieski
Wydzia³ Teologiczny poprzez bibliotekê cyfrow¹ promuj¹ zabytki
dziedzictwa kulturowego zamieszczaj¹c najbardziej cenne stare druki
pochodz¹ce z ich zbiorów. Natomiast Biblioteka Akademii Muzycznej zgodnie ze swoj¹ specyfik¹ udostêpnia wartoœciowe muzykalia.
Ponadto Biblioteka Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, podobnie
jak Biblioteka Kolegium Karkonoskiego, dziêki swoim publikacjom
dydaktycznym rozwija naukowe repozytorium elektroniczne. Kolejne
biblioteki Konsorcjum przygotowuj¹ swoje zasoby do rozpowszechniania w Internecie.
Jak pozyskaæ zbiory cyfrowe?
Dokumenty elektroniczne otrzymuje siê poprzez skanowanie lub
zlecanie w ramach outsourcingu skanowania i przetwarzania zbiorów w³asnych oraz gromadz¹c wspó³czesne publikacje (ksi¹¿ki,
czasopisma, monografie, rozprawy doktorskie itp.) utworzone
w postaci elektronicznej. Organizacja pracy w DBC jest bezpoœrednio zwi¹zana ze Ÿród³em pozyskiwania dokumentów. W efekcie
mamy do czynienia z publikacjami drukowanymi, które w procesie
digitalizacji zapisuje siê w formie plików DjVu, oraz elektronicznymi dokumentami konwertowanymi do formatu PDF. Pliki archiwalne przechowuje siê w postaci TIFF. Dokumenty elektroniczne
uzyskuje siê poprzez skanowanie w pracowni, wspó³pracê z Oficyn¹ Wydawnicz¹, bezpoœrednio od autorów oraz za poœrednictwem
outsourcingu, us³ug digitalizacji.
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Jaki potencja³ jest potrzebny do tworzenia biblioteki internetowej?
Do realizacji zadañ biblioteki cyfrowej wybiera siê osoby spoœród
kadry bibliotecznej lub zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, zdolnych po przeszkoleniu do podjêcia obowi¹zków
w zakresie cyfryzacji i udostêpniania zasobów w Internecie. Zapewnia siê odpowiedni¹ bazê w zakresie sprzêtu, oprogramowania i narzêdzi teleinformatycznych. Planuj¹c wydatki, nale¿y uwzglêdniæ serwis, materia³y eksploatacyjne oraz aktualizacje „warsztatu” biblioteki
cyfrowej, a tak¿e bie¿¹c¹ i sta³¹ archiwizacjê dokumentów elektronicznych oraz opracowanie sposobu ich przechowywania. Przed rozpoczêciem prac nad publikacjami wspó³czesnymi negocjuje siê zgody autorów uprawniaj¹ce do umieszczenia obiektu cyfrowego na stronie DBC zgodnie z Ustaw¹ o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 roku. S¹ to umowy udzielaj¹ce licencji niewy³¹cznej,
nieograniczonej i nieograniczonej czasowo zawarte pomiêdzy uczelni¹ a twórc¹. Licencja niewy³¹czna zezwala na udostêpnianie prawa
do rozpowszechniania dzie³a kilku podmiotom (np. bibliotece cyfrowej, wydawcy itp.). Z licencji nieograniczonej mo¿e korzystaæ dowolna liczba u¿ytkowników, a w przypadku licencji nieograniczonej
czasowo dostêp do utworu jest bezterminowy.

KONSORCJUM
DOLNOŒL¥SKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ
Obok Politechniki Wroc³awskiej, reprezentowanej przez WCSS
i Bibliotekê G³ówn¹, inicjatorem utworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej by³ Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich. Nale¿y podkreœliæ
wa¿n¹ rolê pe³nion¹ przez WCSS, które wspomagaj¹c biblioteki cyfrowe, przejê³o zadania zwi¹zane z pozyskaniem i utrzymaniem sprzêtu
oraz oprogramowania, a tak¿e kontrol¹ i serwisem infrastruktury technologicznej. WCSS pe³ni równie¿ rolê administratora systemu dLibra,
przydzielaj¹c prawa dostêpu dla u¿ytkowników DBC (prawa koordynatora, redaktorów kolekcji, czytelników, grup u¿ytkowników).
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Uroczyste podpisanie umowy Konsorcjum Dolnoœl¹skiej Biblioteki Cyfrowej nast¹pi³o 20 grudnia 2006 roku, a na liœcie partycypantów znalaz³y siê nastêpuj¹ce uczelnie i instytucje:
– Akademia Ekonomiczna,
– Akademia Medyczna,
– Akademia Muzyczna,
– Akademia Sztuk Piêknych,
– Akademia Wychowania Fizycznego,
– Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Teatralna,
– Papieski Wydzia³ Teologiczny,
– Politechnika Wroc³awska (inicjator),
– Uniwersytet Przyrodniczy,
– Wy¿sza Szko³a Oficerska Wojsk L¹dowych,
– Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich (inicjator).
W lutym 2007 roku Rada Konsorcjum pozytywnie rozpatrzy³a wniosek o przyst¹pienie do Konsorcjum DBC Kolegium Karkonoskiego.
Ze wzglêdu na ró¿ne mo¿liwoœci organizacyjno-technologiczne biblioteki wspó³pracuj¹ce w Konsorcjum podzielono na trzy grupy:
1. Biblioteki digitalizuj¹ce i redaguj¹ce – samodzielnie digitalizuj¹,
zlecaj¹ digitalizacje i wprowadzaj¹ dokumenty cyfrowe do DBC;
2. Biblioteki redaguj¹ce – zlecaj¹ digitalizacje i wprowadzaj¹ dokumenty cyfrowe do DBC;
3. Biblioteki zlecaj¹ce – zlecaj¹ digitalizacje i powiêkszaj¹ zasoby
DBC za poœrednictwem innych bibliotek.
Umowa konsorcyjna okreœla warunki przyst¹pienia do wspó³pracy,
obowi¹zki koordynatora i uczestników oraz cele DBC:
1. Rozwój dzia³añ w zakresie gromadzenia cyfrowych zbiorów bibliotecznych na Dolnym Œl¹sku.
2. Zapewnienie powszechnego dostêpu do zbiorów o charakterze
naukowo-dydaktycznym, kulturalnym i regionalnym.
3. Kreowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z rozpowszechnianiem
wiedzy za poœrednictwem mediów elektronicznych.
4. Promowanie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego oraz nauczania na odleg³oœæ.
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Biblioteka Politechniki Wroc³awskiej pe³ni rolê koordynatora Konsorcjum. Przeprowadzono szkolenia dla cz³onków Konsorcjum, których celem by³o zapoznanie z zadaniami, organizacj¹ i sposobem
funkcjonowania DBC oraz z digitalizacj¹ i przygotowaniem do udostêpniania sieciowego dokumentów elektronicznych. Szkolenia przeprowadzi³ zespó³ Biblioteki Cyfrowej. Instytucje nale¿¹ce do Konsorcjum zamierzaj¹ wyst¹piæ ze wspólnym wnioskiem o dotacje na organizacjê pracowni cyfrowych, digitalizacjê, sprzêt i oprogramowanie.
Dane do przygotowania wniosków o dofinansowanie zostan¹ zebrane
za pomoc¹ ankiety. W uzasadnieniu wniosku o subwencjê uwzglêdnione zostan¹ potrzeby cyfryzacji danego zasobu oraz informacja
o typie i wielkoœci zbiorów podlegaj¹cych digitalizacji w poszczególnych instytucjach. Konsorcjum zamierza aplikowaæ o œrodki z Unii
Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) dla województwa dolnoœl¹skiego na lata 2007-2013 lub Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) – Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013.

dLibra
W rezultacie porozumienia Poznañskiej Fundacji Bibliotek Naukowych i Poznañskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego powsta³a platforma organizacyjno-technologiczna dLibra do zarz¹dzania
bibliotek¹ cyfrow¹, na której zbudowano Wielkopolsk¹ Bibliotekê
Cyfrow¹ (WBC)5. Zdigitalizowane zbiory w³asne zamieszczaj¹ w niej
biblioteki i archiwa regionu. Rozwi¹zanie to cechuje szerokie spektrum wyszukiwania oraz przyjazny interfejs czytelnika. Czytelnik po
zarejestrowaniu indywidualnego konta u¿ytkownika otrzymuje za poœrednictwem poczty elektronicznej biuletyny informuj¹ce o nowoœciach w danej bibliotece. Zalet¹ systemu jest mo¿liwoœæ rozproszonego wyszukiwania we wszystkich bibliotekach dLibry oraz dostêp
____________
5 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.wbc.poznan.pl
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do bibliotek cyfrowych poprzez popularne wyszukiwarki (Google,
Onet itp.). Ponadto dLibra jest na tyle przyjazna i otwarta na inne systemy, ¿e udostêpnia jeszcze inne alternatywne metody dostêpu do
publikacji elektronicznych. W zamierzeniach twórców dLibra mia³a
s³u¿yæ do budowy regionalnych bibliotek cyfrowych, ale mo¿na z niej
korzystaæ do tworzenia ka¿dego cyfrowego repozytorium.
Biblioteka cyfrowa dzia³aj¹ca w systemie dLibra sk³ada siê z aplikacji – Administratora, Redaktora i Czytelnika6. W bazie gromadzone
s¹ obiekty cyfrowe, ich opisy metadanowe w schemacie Dublin Core,
struktura katalogu i modu³ zarz¹dzania zbiorem. Administrator nadaje
uprawnienia dostêpu do biblioteki cyfrowej i zarz¹dza jej struktur¹.
Natomiast Redaktor pobiera z bibliotek zdigitalizowane zbiory, wczeœniej przygotowane do prezentacji w sieciach komputerowych, umieszczaj¹c je w hierarchicznej strukturze katalogu wraz z opisem metadanowym. U¿ytkownik za pomoc¹ strony WWW zadaje pytania
i otrzymuje listê wyników wyszukiwania, przegl¹da i czyta literaturê.
Mo¿e równie¿ pobraæ skompresowan¹ publikacjê w postaci pliku ZIP.

METADANE
DBC, podobnie jak inne biblioteki zarz¹dzaj¹ce zasobami elektronicznymi, opracowuje zbiory w taki sposób, by ³atwo mo¿na by³o do
nich dotrzeæ. Podstawow¹ zasad¹ towarzysz¹c¹ tworzeniu publikacji
elektronicznych powinno byæ opracowywanie spójnych danych, daj¹cych mo¿liwoœæ zastosowania jednolitych metod przeszukiwania tych
zasobów. Stosowanie tej zasady ma ustrzec przed problemami, jakie
niesie ze sob¹ ci¹gle powiêkszaj¹cy siê zasób wirtualny. W zwi¹zku
z tym pracownicy odpowiedzialni za tworzenie repozytorium cyfrowe____________
6 C. Mazurek, J.A. Niskich, M. Werla, Rozwój Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
a zmiany funkcjonalnoœci systemu dLibra. Konferencja Digitalizacja Zbiorów Bibliotecznych [on-line], Poznañ: PCSS, 2005, [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World
Wide Web: http://dlibra.psnc.pl/biblioteka/dlibra/docmetadata?id=73&from=&from=
generalsearch&dirids=1
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go pos³uguj¹ siê narzêdziami, które umo¿liwi¹ im opisanie publikacji
w sposób jak najbardziej jednoznaczny i najprostszy z punktu widzenia u¿ytkownika Internetu. Na ca³ym œwiecie grupy specjalistów od lat
pracuj¹ nad utworzeniem schematów umo¿liwiaj¹cych opisywanie
obiektów cyfrowych. Tradycja tworzenia opisów bibliograficznych
u³atwia opracowywanie publikacji elektronicznych. W zwi¹zku z tym
na wzór katalogów bibliotecznych powstaj¹ zbiory metadanych, które
umo¿liwiaj¹ zarz¹dzanie informacj¹7 o obiekcie cyfrowym i pozwalaj¹ na jej wartoœciowanie oraz wyszukanie w Internecie. Zbiór metadanych tworzony w DBC korzysta ze schematu Dublin Core, wybranego przez autorów systemu dLibra, na którym funkcjonuje biblioteka cyfrowa. Metadane stanowi¹ zbiór wartoœci atrybutów schematu
Dublin Core Metadata Element Set. Jest to obecnie jeden z najbardziej popularnych formatów metadanowych u¿ywanych do opisu publikacji elektronicznych i akceptowanych przez œrodowisko biblioteczne, które zainicjowa³o oraz wspó³tworzy³o ten projekt.
W DBC wykorzystuje siê 15 z oferowanych przez system atrybutów. Przy tworzeniu metadanych bibliotekarz nie ma mo¿liwoœci korzystania z precyzyjnych i powszechnie przyjêtych zasad opisu publikacji, poniewa¿ nie powsta³a jeszcze norma, która okreœla³aby jednoznacznie, jak opracowywaæ obiekty zamieszczane w bibliotekach cyfrowych. Jak s³usznie zauwa¿a Marek Nahotko, powo³uj¹c siê na Stefana Gradmanna – „zbiory metadanych s¹ inaczej u¿ywane ni¿ katalogi biblioteczne”8. Wp³ywa to w du¿ym stopniu na sposób opisywania tych publikacji. Z uwagi na dba³oœæ o poprawnoœæ danych i d¹¿enie do jednolitego opracowywania zbiorów elektronicznych pracownicy DBC tworz¹c bazê metadanych, wzoruj¹ siê na opisach bibliograficznych publikacji tradycyjnych (MARC 21), uzupe³niaj¹c je
o dodatkowe elementy okreœlaj¹ce cechy w³aœciwe dla obiektów elek____________
7 M. Nahotko, Metadane. Sposób na uporz¹dkowanie Internetu [ksi¹¿ka]. Kraków
2004.
8 M. Nahotko, Metadane, „Biuletyn EBIB” 2000, nr 6 [on-line], [dostêp 16 marca
2007]. Dostêpny w World Wide Web: www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/nahotko.html
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tronicznych. Zasada ta obowi¹zuje równie¿ w innych bibliotekach cyfrowych dzia³aj¹cych na platformie dLibra. Dziêki temu dane zawarte w ró¿nych bibliotekach cyfrowych s¹ formalnie do siebie zbli¿one,
co u³atwia odnajdowanie zbiorów, miêdzy innymi poprzez zastosowanie wyszukiwania rozproszonego. Opisy metadanowe funkcjonuj¹ nie
tylko w obrêbie pewnej bazy danych, ale s¹ wpisane równie¿ w wirtualne zasoby Internetu. Wp³ywaj¹ na wyniki wyszukiwania i efektywnoœæ dotarcia do publikacji elektronicznych.
Niezwykle istotnym elementem komunikowania siê miêdzy systemami wyszukiwawczymi a repozytoriami gromadz¹cymi obiekty cyfrowe s¹ protoko³y s³u¿¹ce do selektywnego pobierania metadanych.
Jednym z nich jest protokó³ OAI-PMH (Open Archives Initiative –
Protocol for Metadata Harvesting). BC PWr (póŸniej jako DBC) spe³ni³a standardy organizacji OAI i zosta³a umieszczona na stronie – Archives Initiative – Repository Explorer, na liœcie instytucji dostêpnych
przez protokó³ OAI-PMH, pod nazwami Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa oraz Wroclaw University of Technology Digital Library.
Opis takiego protoko³u odnosi siê do nastêpuj¹cych elementów:
– klient protoko³u OAI-PMH pobieraj¹cy metadane na temat
obiektu, np. Google,
– system udostêpniaj¹cy metadane na temat obiektów cyfrowych,
np. dLibra,
– pojedynczy obiekt opisywany przez repozytorium, posiadaj¹cy
unikatowy identyfikator, np. publikacja elektroniczna autorstwa
Tadeusza Mikulczyñskiego pt. Mechanika p³ynów zamieszczona w DBC,
– metadane elementu zapisane w schemacie Dublin Core,
– zbiór elementów zebranych w danym repozytorium9.
Przyk³adowe wykorzystanie funkcjonalnoœci protoko³u OAI-PMH
ilustruj¹ poni¿sze obrazy (il. 2, il. 3).
____________
9 Biblioteka cyfrowa jako repozytorium OAI-PMH [on-line], [dostêp 16 marca 2007].
Dostêpny w World Wide Web: http://dlibra.psnc.pl/index.php?option=com_content&task
=view&id=62&Itemid=62&lang=pl
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Il. 2. Wynik wyszukiwania publikacji przez Google

Il. 3. Opis metadanowy obiektu cyfrowego
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W praktyce oznacza to, ¿e najbardziej popularne portale i wyszukiwarki (np. Google) mog¹ wykorzystywaæ protokó³ OAI-PMH do przegl¹dania zawartoœci bazy wybranej biblioteki gromadz¹cej zasoby cyfrowe. Wyszukanie publikacji elektronicznej staje siê bardziej efektywne
i wp³ywa pozytywnie na popularyzacjê biblioteki cyfrowej i jej zbiorów.
W DBC stosuje siê dodatkowo po³¹czenie opisu bibliograficznego
ksi¹¿ki znajduj¹cego siê w katalogu bibliotecznym z opisem metadanowym w bibliotece cyfrowej. Do tej operacji wykorzystywane s¹ pola
530 i 856 w formacie MARC 21, informuj¹ce o dokumencie elektronicznym i adresie internetowym wyszukanej pozycji zasobu, pod któr¹
jest ona dostêpna w DBC. Dziêki korelacji dwóch systemów biblioteki
tradycyjnej Aleph i biblioteki cyfrowej dLibra czytelnik otrzymuje dostêp do pe³nego tekstu publikacji z poziomu katalogu bibliotecznego.

WYSZUKIWANIE DOKUMENTÓW
Najbardziej oczywistym i najprostszym sposobem dotarcia do zasobów DBC jest skorzystanie z jej strony WWW. U¿ytkownik ma do
dyspozycji przyjazny interfejs, a poruszanie siê po stronach odbywa
siê intuicyjnie. Strona g³ówna DBC zbudowana jest w taki sposób,
aby czytelnik mia³ mo¿liwoœæ przegl¹dania publikacji w danej kolekcji, które zbudowane s¹ na zasadzie struktury hierarchicznej. Kolekcje odnosz¹ siê do nazw bibliotek konsorcyjnych, które posiadaj¹
swoje zbiory w DBC. W obrêbie kolekcji wystêpuje podzia³ ze wzglêdu na rodzaj prezentowanych dzie³, miêdzy innymi na: czasopisma,
ksi¹¿ki czy starodruki. Ponadto u¿ytkownik ma dodatkowo do dyspozycji aparat wyszukiwawczy, który ma mu u³atwiæ dotarcie do konkretnych publikacji. Do realizacji podstawowych zapytañ dostêpne s¹
takie mechanizmy, jak: indeksy (tytu³ów, autorów oraz s³ów kluczowych) oraz opcja wyszukiwania prostego (po wszystkich atrybutach,
jakimi mo¿e byæ opisana publikacja), a tak¿e przeszukiwanie w pe³nym tekœcie dokumentu oraz opisywane wczeœniej wyszukiwanie rozproszone. Do tworzenia bardziej zaawansowanych zapytañ u¿ytkownik ma do dyspozycji odpowiedni formularz, dziêki któremu mo¿e za-
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stosowaæ nieograniczon¹ liczb¹ fraz. Opcja wyszukiwania zaawansowanego charakteryzuje siê równie¿ du¿¹ funkcjonalnoœci¹ i oferuje pomoc dla u¿ytkownika poprzez wprowadzenie listy, z której
mo¿na wybraæ jedn¹ z wartoœci, jakimi dany atrybut jest opisany
w DBC. Narzêdzia s³u¿¹ce do pozyskiwania danych o publikacjach
s¹ wzbogacone o dodatkowe opcje takie jak: maskowanie, tworzenie z³o¿onych fraz czy zapytañ rozwiniêtych10. Dodatkowo istnieje
mo¿liwoœæ wykorzystania funkcji s³u¿¹cej do okreœlania zakresów
chronologicznych odnosz¹cych siê do daty opublikowania dokumentu na stronie DBC.
Istotnym elementem systemu dLibra, który wspomaga pracê przy
tworzeniu biblioteki cyfrowej, jest funkcja publikacji planowanych.
Redaktor sprawdza, czy dokumenty, które s¹ przeznaczone do digitalizacji, nie zosta³y ju¿ wprowadzone do innych bibliotek cyfrowych,
co pozwala unikn¹æ zamieszczania cyfrowych duplikatów. Nastêpnie
tworzy szcz¹tkowy opis w katalogu, dziêki czemu zastrzega sobie
prawo do umieszczenia elektronicznej wersji ksi¹¿ki czy czasopisma.
DLibra gromadzi tak¿e informacje o najczêœciej ogl¹danych obiektach cyfrowych. Na liœcie tych publikacji znajduj¹ siê tytu³y i liczby
wyœwietleñ.

DIGITALIZACJA ZBIORÓW DRUKOWANYCH
Dzia³ania podejmowane w przypadku cyfryzacji tradycyjnych dokumentów tekstowych mo¿na podzieliæ na cztery podstawowe etapy:
1. selekcja ksiêgozbioru
2. skanowanie
3. edycja i optymalizacja plików oraz tworzenie dokumentów elektronicznych w³aœciwych dla bibliotek cyfrowych
4. archiwizacja plików
____________
10 W. M. Kolasa, „dLibra” Digital Library Framework – platforma do budowy bibliotek cyfrowych [on-line], [dostêp 15.03.2007]. Dostêpny w World Wide Web:
http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/dlibra/index.djvu
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Pierwszym elementem procesu pracy jest selekcja i wytypowanie dokumentów przeznaczonych do digitalizacji. Na tym etapie nale¿y dokonaæ oceny jakoœci i stopnia zniszczenia orygina³ów, poprawnoœci generowanego obrazu, a tak¿e okreœlenia iloœci stron przeznaczonych do
przetworzenia. Spoœród wytypowanych do digitalizacji dokumentów
nale¿y wyselekcjonowaæ zbiory, które bêd¹ skanowane w pracowni,
a które zlecane specjalistycznej firmie. Po podjêciu decyzji o skanowaniu na zewn¹trz i przygotowaniu protoko³u zdawczo-odbiorczego wysy³a siê publikacje firmie skanuj¹cej. Przygotowany materia³, zarówno
w³asny, jak i pozyskany w firmie zewnêtrznej, skanowany jest w rozdzielczoœci 300 dpi, w skali 1:1. Otrzymane pliki zapisywane s¹ w formacie TIFF z kompresj¹ bezstratn¹. Nastêpnym etapem prac jest korekta i optymalizacja plików bêd¹cych wynikiem skanowania. W tym celu nale¿y wyrównaæ tekst na wszystkich skanach, wykadrowaæ, zastosowaæ odpowiednie filtry poprawiaj¹ce jakoœæ i czytelnoœæ zdigitalizowanego materia³u, po czym po³¹czyæ wszystkie pliki, tworz¹c jeden

Il. 4. Publikacja w formacie DjVu z aktywnym spisem treœci
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dokument elektroniczny zapisany w formacie DjVu. Dodatkowymi
czynnoœciami, jakie wykonuje siê w pracowni, jest stworzenie aparatu
wspomagaj¹cego nawigacjê po dokumencie w postaci interaktywnego
spisu treœci, a tak¿e okreœlenie koloru t³a dokumentu, co u³atwia przegl¹danie jego zawartoœci, wp³ywaj¹c na czytelnoœæ i kontrast tekstu.
Jeœli jest to mo¿liwe, materia³ poddaje siê procesowi rozpoznawania
tekstu (OCR – ang. Optical Character Recognition). Tak skonwertowany plik przygotowany jest do zamieszczenia na stronie biblioteki cyfrowej. Ostatni¹ czynnoœci¹ jest archiwizacja otrzymanych na drodze
skanowania plików w formacie TIFF i DjVu na p³ytach DVD. Wszystkie p³yty opisane s¹ w specjalnie przygotowanej bazie, a ka¿demu
noœnikowi przypisany jest okreœlony numer identyfikacyjny.

ŹRÓD£A ELEKTRONICZNE
Pierwszym etapem pracy nad dokumentem w wersji elektronicznej
jest zgromadzenie oœwiadczeñ autorów wyra¿aj¹cych zgodê na publikacjê ich dzie³a na stronie internetowej DBC. W dzia³ania te zaanga¿owana jest zarówno Biblioteka, jak i Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej. Zazwyczaj wraz ze zgod¹ autora na publikacjê do
pracowni przekazywane s¹ pliki z wersjami elektronicznymi danych
publikacji. Praca nad tego typu publikacjami rozpoczyna siê od przekonwertowania dokumentów do formatu PDF. Kolejnym krokiem, po
sprawdzeniu poprawnoœci zapisu ca³ego pliku, jest stworzenie aparatu wspomagaj¹cego nawigacjê po dokumencie. W tym celu do pliku
do³¹czane s¹ zak³adki bêd¹ce odwzorowaniem spisu treœci. Tak przygotowany dokument jest gotowy do wprowadzenia do bazy dLibry.
Dodatkowo skanowana jest ok³adka, z której tworzy siê miniaturkê
bêd¹c¹ uzupe³nieniem opisu metadanowego.

INNE BIBLIOTEKI CYFROWE W POLSCE
Ju¿ w 1999 roku na witrynie Biblioteki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie umieszczono wykaz, z dostêpem do pe³nych te-
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Il. 5. Publikacja w formacie PDF z zak³adkami

kstów, ksi¹¿ek bêd¹cych w zbiorach bibliotecznych. By³y to przede
wszystkim skrypty i podrêczniki dla studentów. Kilka lat póŸniej
zbiory te, opisane w katalogu bibliotecznym w schemacie MARC 21,
zamieszczono w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej11, w systemie
Virtua (dawniej VTLS). W tym czasie w Poznañskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym powstawa³ system dLibra dla WBC, zaprezentowany w sieci w 2002 roku. Inn¹ inicjatyw¹ by³o utworzenie Polskiej Biblioteki Internetowej12 gromadz¹cej zasoby dziedzictwa kulturowego. Niestety brak wspó³pracy ze œrodowiskiem bibliotekarskim
przy tworzeniu bazy biblioteki elektronicznej spowodowa³ ograniczone mo¿liwoœci wyszukiwawcze. Ciekaw¹ alternatyw¹ dla proponowa____________
11 Akademicka Biblioteka Cyfrowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://abc.agh.edu.pl/
12 Polska Biblioteka Internetowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.pbi.edu.pl/
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nych rozwi¹zañ mia³a byæ Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej13
Politechniki Gdañskiej, zbudowana na systemie JeromeDL z wyszukiwaniem kontekstowym opartym na analizie danych. Akademicka Biblioteka Internetowa14 zosta³a utworzona przez Pracowniê Komunikacji Multimedialnej Wydzia³u Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza, w Poznaniu w 2003 roku. Projekt zak³ada³ zamieszczanie
w bibliotece multimediów i dokumentów tworzonych w formie elektronicznej, nie przewidywa³ natomiast digitalizacji materia³ów drukowanych. Alfabetyczny wykaz pe³nych tekstów obiektów cyfrowych zaprezentowa³a tak¿e Cieszyñska Biblioteka Wirtualna15. Wirtualn¹ Bibliotekê Literatury Polskiej16, stanowi¹c¹ projekt badawczo-naukowy, zrealizowano w ramach projektu UNESCO w Instytucie Filologii Polskiej
na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdañskiego tak¿e w 2003 roku. Dopiero od roku 2005 mo¿na zauwa¿yæ dynamicznie
rosn¹cy trend tworzenia bibliotek internetowych. Powsta³y wtedy Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa17, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa18, Biblioteka Cyfrowa Politechniki £ódzkiej19, a w latach 20062007 kilkanaœcie kolejnych bibliotek. Wiêkszoœæ z nowo powsta³ych
zasobów cyfrowych zamieszczono na platformie dLibra.
____________
13 S.R. Kruk, Biblioteki cyfrowe a rozwój Internetu Drugiej Generacji [on-line],
[dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web: http://www.man.poznan.pl/PIONIER2004/papers/kruk.pdf
14 Akademicka Biblioteka Internetowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web: http://abi.amu.edu.pl/
15 Cieszyñska Biblioteka Wirtualna [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://www.kc-cieszyn.pl/biblioteka/
16 Wirtualna Biblioteka Sieci Semantycznej Politechniki Gdañskiej [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web: http://monika.univ.gda.pl/~literat/books.htm#books
17 Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny w World Wide Web: http://kpbc.umk.pl
18 Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa [on-line], [dostêp 16 marca 2007]. Dostêpny
w World Wide Web: http://zbc.uz.zgora.pl
19 Biblioteka Cyfrowa Politechniki £ódzkiej [on-line], [dostêp 16 marca 2007].
Dostêpny w World Wide Web: http://ebipol.p.lodz.pl
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Prezentacja zasobów bibliotek tradycyjnych w globalnych sieciach
komputerowych umo¿liwia powszechny dostêp do opublikowanych wyników badañ naukowych prowadzonych na uczelniach. Przyczynia siê
tak¿e do wspierania e-learnigu oraz wzrostu poziomu wiedzy, czyli do
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. Sieciowe udostêpnianie zasobów bibliotecznych wa¿ne jest dla instytucji podejmuj¹cych takie inicjatywy tak¿e z powodu presti¿u zwi¹zanego z tego rodzaju dzia³alnoœci¹.
Najcenniejsze zbiory bibliotek nale¿¹ce do NZB s¹ szczególnie
chronione, a nawet zabezpieczane w sejfach i zwykle niedostêpne dla
szerszej publicznoœci. Dziêki bibliotekom cyfrowym sta³y siê powszechnie dostêpne w Internecie, bez obawy o uszczerbek dla tych
cennych wydawnictw.

Anna Komperda
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej
Wroc³aw

ROZWÓJ SYSTEMU DOKUMENTOWANIA
PRAC NAUKOWYCH
NA POLITECHNICE WROC£AWSKIEJ
System rejestracji dorobku naukowego to jedno z najwa¿niejszych
zadañ Biblioteki Politechniki Wroc³awskiej realizowane ju¿ od ponad
30 lat! Jego celem by³o i jest wspomaganie zarz¹dzania badaniami naukowymi poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie danych o piœmienniczym dorobku naukowym pracowników PWr. Dane dostarczone z systemu stanowi¹ wa¿ny element podstawy oceny pracowników naukowych, zespo³ów czy jednostek organizacyjnych. Za przygotowanie tych danych s¹ odpowiedzialni pracownicy bibliotek na
wydzia³ach, jak równie¿ specjalnie powo³any Oddzia³ Dokumentacji
w Bibliotece G³ównej. Najwa¿niejsze cechy systemu – jego organizacjê, przep³yw danych, tworzenie i rozpowszechnianie informacji na
podstawie bazy s¹ szczegó³owo przedstawione we wczeœniejszych
publikacjach (patrz: Bibliografia). W dniach 4-6 lipca 2007 r. Biblioteka Politechniki Wroc³awskiej by³a organizatorem konferencji „Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych”, na któr¹ zosta³ przygotowany poster Dokumentacja Dorobku Naukowego Politechniki
Wroc³awskiej (http://www.dbc.wroc.pl/poster_3.pdf). Przedstawia on
rozwój systemu od pocz¹tków jego funkcjonowania – m.in. zarz¹dzeñ
w³adz uczelni, zmian systemów komputerowych do obs³ugi bazy
i rozpowszechnianie informacji na jej podstawie. Niniejsza publikacja
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jest rozwiniêciem wybranych tematów zaprezentowanych skrótowo
w postaci posteru, jak równie¿ uwzglêdnia kolejne zmiany, jakie dokona³y siê w dzia³alnoœci dokumentacyjnej w 2007 r.

ZARZ¥DZENIA W£ADZ PWr
DOTYCZ¥CE DOKUMENTOWANIA
Od chwili powstania systemu wydano szereg uchwa³ i zarz¹dzeñ,
zmienianych i dostosowywanych do aktualnych potrzeb i wymagañ
zarówno uczelni, jak i ministerstwa obliguj¹cych autorów oraz instytuty do obowi¹zkowego i terminowego dokumentowania zakoñczonych prac naukowych okreœlaj¹cych sposób przekazywania danych
i ich rozpowszechniania. S¹ to:
– 1969 – Szczegó³owe zasady planowania i sprawozdawczoœci z prowadzonych badañ naukowych. W: Zarz¹dzenia i wytyczne. Organizacja dzia³alnoœci instytutu uczelnianego, Wroc³aw: PWroc., 1969.
– 1980 – ZW JM Rektora PWr nr 8/75/80 w sprawie wydawania
raportów i ewidencji dorobku naukowego pracowników Politechniki Wroc³awskiej.
– 1985 – ZW JM Rektora PWr nr 26/85 w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania informacji w Systemie Ewidencji Prac
Naukowych Pracowników Politechniki Wroc³awskiej (SINT/NB).
– 1995 – ZW JM Rektora PWr nr 8/95 w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania informacji o pracach naukowych w Politechnice Wroc³awskiej.
– 2005 – ZW JM Rektora PWr nr 1/2005 w sprawie dokumentowania i rozpowszechniania wyników badañ naukowych pracowników Politechniki Wroc³awskiej.
Pierwsze zarz¹dzenie – wydane ju¿ w 1969 r. – zapewni³o nap³yw
danych do Biblioteki i sta³o siê podstaw¹ organizacji systemu pozyskiwania, opracowywania i udostêpniania informacji o pracach naukowych. Ostatnie, wydane w 2005 r., jest dokumentem szczegó³owo
opisuj¹cym zasady obowi¹zuj¹ce autorów i Bibliotekê w procesie dokumentacji. W zarz¹dzeniach zdefiniowano, jakie prace s¹ zaliczane
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do publikowanego dorobku naukowego, a jakie do niepublikowanego, przewidziano tak¿e postêpowanie w wypadku w¹tpliwoœci czy
rozbie¿noœci w kwalifikowaniu prac. System zarz¹dzeñ spowodowa³
sta³y nap³yw danych od autorów, czego wynikiem jest kompletna baza dorobku (99% kompletnoœci danych).
Podstaw¹ prawid³owego funkcjonowania systemu przez lata by³a
konsekwencja w³adz uczelni w respektowaniu bazy dorobku tworzonego w Bibliotece jako jedynego Ÿród³a danych o pracach naukowych
pracowników PWr.

SYSTEMY KOMPUTEROWE DO OBS£UGI BAZY
System dokumentowania by³ jednym z pierwszych systemów komputerowych stworzonych przez zespó³ informatyków Biblioteki. By³
to pionierski w Polsce, zautomatyzowany system przetwarzania informacji naukowej zmieniany i udoskonalany na przestrzeni lat. Funkcjonowa³ jako:
– 1972 – SINT-D – system wsadowy eksploatowany na maszynach
cyfrowych serii ODRA -1300 w centrum obliczeniowym PWr.
Do magazynowania danych s³u¿y³y taœmy magnetyczne. Aktualizacja nastêpowa³a poprzez wczytanie danych wyperforowanych
na taœmie papierowej. Podstaw¹ systemu by³ zbiór PRACE NAUKOWE zorganizowany w formacie FIND1.
– 1977 – SINT-NB – nowoczeœniejsza wersja poprzedniego systemu, gdzie zosta³ zastosowany format APIN/MARC. By³ on wersj¹ formatu USMARC opracowan¹ przez informatyków Biblioteki. W 1979 r. zmodernizowano system wprowadzania danych –
taœmê papierow¹ zast¹pi³a taœma magnetyczna tworzona z terminala ekranowego minikomputera MERA 9150 [to¿. 2].
____________
1 D. Klesta, I. Rzoñca, Komputerowy zintegrowany system biblioteczny ALEPH.
Koncepcja funkcjonowania bazy danych Dorobku Naukowego Pracowników DONA
w Bibliotece G³ównej Politechniki Wroc³awskiej, „Raporty Bibl. G³. OINT PWr”
1005, Ser. SPR, nr 268, s. 3.
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– 1992 – DONA – rozpoczêcie eksploatacji nowej, mikrokomputerowej wersji systemu udostêpnianego on-line w uczelnianej sieci
komputerowej Novell (Wroc³awska Municypalna Sieæ Komputerowa) za pomoc¹ mikrokomputerów klasy IBM/PC AT-286 pracuj¹cych w sieci Novell. Przeprowadzono konwersjê zbiorów
PRACE NAUKOWE i PRACOWNICY. Nie wszystkie kr¹¿ki taœmy magnetycznej zdo³ano skonwertowaæ. Najstarsze prace zosta³y ponownie wprowadzone rêcznie do systemu.
– 1996 – DONA-APIN – uruchomienie bezp³atnego i powszechnego dostêpu do bazy w Internecie wprost ze strony WWW Biblioteki.
– 2002 – APIN2000 – udoskonalenie formularza wyszukiwawczego umo¿liwiaj¹ce zadawanie zapytañ w oparciu o ró¿ne kryteria
(autor, rok/lata publikacji, rodzaj pracy, jednostka organizacyjna,
s³owa kluczowe itp.).
– 2007 – DONA-ALEPH – udostêpnienie bazy w systemie ALEPH;
przeprowadzono konwersjê danych z formatu APIN/MARC na
format MARC21. Opracowany zosta³ nowy formularz wyszukiwawczy i formaty wyœwietlania danych. Nowy system zapewni³
stabilne funkcjonowanie bazy i da³ szereg nowych mo¿liwoœci
m.in. udostêpnienie pe³nych tekstów dokumentów elektronicznych – artyku³ów, referatów, ksi¹¿ek, prac doktorskich.
Przedstawione powy¿ej, trwaj¹ce przez ponad 30 lat eksploatacji
zmiany kolejnych wersji systemu komputerowego stanowi¹ historiê
rozwoju komputeryzacji Biblioteki PWr. System ewoluowa³ wraz
z rozwojem sprzêtu komputerowego i rozwoju informatyki. Stosowane na pocz¹tku uruchomienia procesory 6-bitowe nie dawa³y du¿ych
mo¿liwoœci, m.in. odpowiedniej jakoœci kodowania ma³ych i du¿ych
liter oraz znaków diakrytycznych. Nie stosowano wówczas w Polsce
formatu danych bibliograficznych. Pierwsze wydawnictwa powstawa³y w formacie standardowego pakietu oprogramowania FIND w postaci tabel i zosta³y zaprojektowane zgodnie z wymaganiami w³adz
Politechniki2. Mia³o to odbicie w jakoœci opisów prac znajduj¹cych
siê w bazie. Ponadto, wraz z wdro¿eniem kolejnej ulepszonej wersji
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nie wszystkie dane przechodzi³y konwersjê i trzeba je by³o wprowadzaæ rêcznie. Najnowsza konwersja prowadzona stopniowo od
2005 r., której zadaniem by³o przeniesienie wszystkich rekordów bazy do miêdzynarodowego formatu stosowanego w zintegrowanych
systemach bibliotecznych MARC21, pozwoli³a na uporz¹dkowanie
danych i ich ujednolicenie zgodnie z obowi¹zuj¹cymi standardami.
Mo¿liwoœci, jakie daje zintegrowany system ALEPH, bêd¹ stale rozwijane i wzbogacane m.in. o nowe zasady wprowadzania danych
w oparciu o KHW, korekty i prezentacji wyników zarówno opisów bibliograficznych, jak i statystyki.

BAZA DONA – STATYSTYKA
Baza jest wykorzystywana nie tylko jako Ÿród³o informacji bibliograficznej. Wa¿nym elementem jest mo¿liwoœæ uzyskiwania danych
statystycznych, które s¹ m.in. u¿ywane do obserwacji rozwoju bazy –
np. rocznego przyrostu wprowadzanych danych, liczby autorów, prac
publikowanych i niepublikowanych. Wed³ug danych do 2007 r., w bazie jest zarejestrowanych 30 975 autorów (pracowników PWr i wspó³autorów spoza PWr) i 157 022 prace (publikacje i prace niepublikowane z wszystkich modu³ów bazy – zbioru prac naukowych, popularnonaukowych i sprzed okresu zatrudnienia danego pracownika).
Rocznie baza aktualizowana jest œrednio o ok. 5 tysiêcy opisów. Aktualny stan bazy prezentuj¹ poni¿sze wykresy.

____________
2 D. G³azek, Wspomaganie badañ i dydaktyki w Politechnice Wroc³awskiej przez
wydawnictwa systemu DONA, [w:] Udzia³ bibliotek akademickich w kszta³towaniu
spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce – potencja³, mo¿liwoœci, potrzeby. Materia³y z konferencji naukowej, Bydgoszcz-Klonowo, 15-17.V.2002, Bydgoszcz 2002,
s. 79-91, tu s. 85.
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ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI Z BAZY DONA
INTERNET
Baza jest udostêpniana bez ograniczeñ na stronie domowej Biblioteki pod adresem http://apin.bg.pwr.wroc.pl/Aleph/formDONA.htm .
Od 2007 r., do jej obs³ugi wykorzystywany jest system ALEPH, którego oryginalny interfejs wyszukiwawczy zosta³ zast¹piony formularzem zaprojektowanym przez zespó³ informatyków Biblioteki3. Zapewni³ on mo¿liwoœæ zadawania zapytañ z³o¿onych zgodnie z wymogami i potrzebami u¿ytkowników PWr przyzwyczajonych do
szczegó³owego i elastycznego formu³owania pytañ do bazy, czego
niestety nie zapewnia oryginalny interfejs wyszukiwawczy ALEPHa stworzony do wyszukiwania ksi¹¿ek lub czasopism oraz ich wypo¿yczeñ. Obecnie zainstalowany formularz umo¿liwia wyszukiwanie
wed³ug m.in:
– dorobku jednego lub kilku autorów wyszukiwanych wg nazwiska
i imienia lub numeru identyfikacyjnego, który otrzymuje ka¿dy
publikuj¹cy pracownik PWr,
– promotorów prac doktorskich,
– literatury na okreœlony temat wg s³ów kluczowych, s³ów z dowolnego wyszukiwanego pola lub tylko z tytu³u pracy,
– typu dorobku: publikacji lub prac niepublikowanych,
– roku lub zakresu lat opublikowania/archiwizacji pracy,
– zasiêgu miêdzynarodowego (wg jêzyka dokumentu) lub wg miejsca wydania dokumentu,
– s³ów z tytu³u czasopisma, materia³ów konferencyjnych, wydawnictw zwartych,
– jednostki organizacyjnej (wydzia³u, instytutu, zak³adu) – aktualnie funkcjonuj¹cego w strukturze lub ju¿ nieistniej¹cego.
____________
3 D. Ko³cio, B. Radecka, I. Statkiewicz, Komputerowy zintegrowany system biblioteczny ALEPH. Interfejs wyszukiwawczy WWW dedykowany dla bazy Dorobek Naukowy Pracowników Politechniki Wroc³awskiej DONA, „Raporty Bibl. G³. OINT PWr”
2005, Ser. SPR, nr 269 s. 25.
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Tak rozbudowany formularz umo¿liwia stosowanie ró¿norodnych
i w¹skich zapytañ o dorobek indywidualny, poszczególnych jednostek, w okreœlonym przedziale czasowym z wyborem rodzaju pracy,
jej zasiêgu, prac opublikowanych w wybranym czasopiœmie lub wydawnictwie zwartym. Rezultatem wyszukiwañ jest lista wyników prac
wyœwietlanych w kilku formatach: standardowym, pe³nym MARC,
karty katalogowej, przypisach czy opisu skróconego. Oprócz dostêpnych formatów wyœwietlania opisów prac na ekranie komputera mo¿liwe jest wygenerowanie zestawienia bibliograficznego w postaci dokumentu Word lub w postaci strony html z mo¿liwoœci¹ wydrukowania lub zapisania w postaci elektronicznej.
Od 1997 r., kiedy to baza z systemu dostêpnego tylko w sieci
uczelnianej sta³a siê dostêpna bez ograniczeñ dla wszystkich u¿ytkowników Internetu, wykorzystanie bazy systematycznie roœnie
i osi¹gnê³o obecnie ponad 140 tysiêcy wejœæ rocznie.
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Wykres 4. Zapytania do bazy w Internecie

WYDAWNICTWA
Na podstawie bazy tworzone s¹ wydawnictwa:
– Analiza dorobku naukowego pracowników PWr... – roczny raport
przeznaczony wy³¹cznie dla w³adz uczelni – wydawany od 1973 r.
w wersji drukowanej, a od 2004 r. równie¿ w wersji elektronicznej
(pdf). Zawiera dane statystyczne nt. publikacji i cytowañ pracowników i jednostek PWr.
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– Bibliografia publikacji pracowników PWr (wydawana od 1969 r.,
do 2004 w wersji drukowanej. Od tomu 39 (bibliografia za rok 2005)
bêdzie wydawana tylko w wersji elektronicznej i udostêpniana poprzez
Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra).
ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE
Z punktu widzenia g³ównych u¿ytkowników systemu – pracowników naukowych i w³adz uczelni – niezwykle istotna jest mo¿liwoœæ
pozyskiwania na bie¿¹co kompletnych danych bibliograficznych i statystycznych. S³u¿¹ one do indywidualnej oceny pracowników, zespo³ów badawczych, poszczególnych jednostek i ca³ej uczelni. S¹ to dane przekazywane do Ministerstwa, przy staraniach o granty i dotacje,
a tak¿e wykorzystywane na potrzeby ró¿nych ankiet i analiz (np. rankingi uczelni prowadzone przez tygodniki „Wprost”, „Polityka”). Zapotrzebowanie na dane z bazy gwa³townie roœnie w latach obowi¹zkowych ocen wyznaczanych przez ministerstwo (ocena parametryczna jednostek, ocena pracowników). Oddzia³ Dokumentacji na bie¿¹-
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co przygotowuje wykazy statystyczne na zamówienie w³adz uczelni
i pracowników – w formie wydruków lub pliku elektronicznego.
Liczbê wykonanych zestawieñ w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat prezentuje poni¿szy wykres.
wykazy dla w³adz uczelni
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Wykres 5. Wykazy dla w³adz uczelni i pracowników

Nie wszystkie informacje mog¹ byæ rozpowszechniane bez ograniczeñ. Dane statystyczne przedstawiaj¹ce dorobek uczelni s¹ generowane i opracowywane jako dokumenty wewnêtrzne tylko do u¿ytku
osób zainteresowanych (patrz powy¿ej – wydawnictwo Analiza dorobku naukowego...). Aktualnie s¹ testowane nowe programy tworzone przez informatyków Biblioteki, które w oparciu o system ALEPH,
pozwol¹ na bie¿¹ce przygotowanie ró¿norodnych analiz statystycznych i zestawieñ dla ca³ej uczelni, poszczególnych jednostek oraz indywidualnych autorów. Przyk³ady wybranych statystyk prezentuje
Wykaz 1 – dla jednostki organizacyjnej – Wydzia³u Chemicznego oraz
Wykaz 2 – dorobek indywidualny pracownika.
Wykaz 1. Wydzia³ Chemiczny, rok publikacji/archiwizacji 2007, podzia³ wg rodzaju prac i zasiêgu wg jêzyka dokumentu (miêdzynarodowe – dla prac opublikowanych w jednym z piêciu jêzyków kongresowych i lokalne – dla pozosta³ych jêzyków).
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Biblioteka G³ówna i Oœrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wroc³awskiej
DOROBEK NAUKOWY
(baza jawna)
W-3 Wydz. Chemiczny
zakres czasowy: rok publikacji/archiwizacji: 2007
OGÓ£EM:

535

PUBLIKACJE:

512

NIEPUBLIKACJE:

23
17

monografie lokalne:

2

doktoraty:

podrêczniki lokalne:

2

sprawozdania PWr:

3

utwory w wyd. zwartych miêdzynarodowe: 10

PRE do druku:

2

utwory w wyd. zwartych lokalne:

referaty konf. niepublikowane: 1

artyku³y miêdzynarodowe:

24
209

artyku³y lokalne:

85

referaty miêdzynarodowe:

95

referaty lokalne:

38

patenty:

47

Wykaz 2. Dorobek indywidualny pracownika naukowego. Podzia³
na rodzaje prac i zasiêg wg jêzyka dokumentu – miêdzynarodowy
i lokalny.
Biblioteka G³ówna i Oœrodek Informacji Naukowo-Technicznej
Politechniki Wroc³awskiej
DOROBEK NAUKOWY
(baza pe³na)
prof. dr hab. in¿. Jan Nowak
zakres czasowy: lata publikacji/archiwizacji: 1997-2007
OGÓ£EM:

151

PUBLIKACJE:

140 NIEPUBLIKACJE:

11

podrêczniki lokalne:

1 [promotorstwa doktoratów] [6]

utwory w wyd. zwartych miêdzynarodowe:

5 sprawozdania PWr:

4

utwory w wyd. zwartych lokalne:

5 PRE do druku:

4
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artyku³y miêdzynarodowe:
artyku³y lokalne:

110 PRE nie do druku:

3

4

referaty miêdzynarodowe:

10

referaty lokalne:

4

patenty:

1

INFORMACJE O DOKTORATACH OBRONIONYCH NA PWR
Od 1988 r. Oddzia³ Dokumentacji wysy³a informacje o obronionych pracach doktorskich i habilitacyjnych do bazy Dissertations and
Theses. Obecnie w bazie jest 1090 prac. Wysy³anie danych odbywa
siê zgodnie z zarz¹dzeniem w³adz uczelni z 1997 r., które pozwala
rozliczyæ siê doktorantowi po obronie pracy tylko wtedy, gdy wype³ni on formularz zg³oszeniowy do bazy Dissertations and Theses
i przeka¿e go Bibliotece. Dziêki temu zapewniona jest regularna aktualizacja bazy. W celu usprawnienia obs³ugi wysy³anych informacji
w 2007 r. dotychczasowy formularz wype³niany odrêcznie zosta³ zast¹piony wersj¹ elektroniczn¹, dostêpn¹ na stronie WWW Biblioteki
(http://apin.bg.pwr.wroc.pl/doktoraty), który po wype³nieniu, wydrukowaniu i podpisaniu przez doktoranta jest przekazywany za poœrednictwem bibliotek jednostek organizacyjnych do Oddzia³u Dokumentacji, a dalej wysy³any poczt¹ tradycyjn¹ do USA.
DOSTÊP DO PE£NYCH TEKSTÓW
Przez wszystkie lata udostêpnienia baza DONA by³a Ÿród³em informacji bibliograficznych i statystycznych. Od 2007 r. nowoœci¹ jest udostêpnienie pe³nych tekstów prac. Jest to mo¿liwe dziêki zakupowi nowoczesnego narzêdzia linkuj¹cego LinkSolver’a, który rozpoznaje czasopismo poprzez nr ISSN i lokalizuje poszukiwany artyku³ w zasobach
czasopism elektronicznych Biblioteki i umo¿liwia wyœwietlanie pe³nego tekstu wprost ze strony bazy. W tym wypadku dostêp do pe³nego tekstu jest mo¿liwy tylko z komputerów uczelni lub po zarejestrowaniu
siê w systemie OneLog (http://www.bg.pwr.wroc.pl/uslugi/523/zdal-
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ny_dostep_onelog.html), który umo¿liwia korzystanie z licencjonowanych zasobów Biblioteki spoza sieci PWr). W przypadku braku danego tytu³u w zbiorze czasopism elektronicznych LinkSolver przeszukuje
katalog on-line biblioteki (baza „Ksi¹¿ki i Czasopisma”) wskazuj¹c lokalizacjê na PWr wersji drukowanej czasopisma, je¿eli brak jest wersji
drukowanej – wskazana jest lokalizacja w Polsce (poprzez katalog online Biblioteki Narodowej) lub na œwiecie poprzez katalog KVK.
Obecnie w bazie DONA udostêpniane s¹ pe³ne teksty nastêpuj¹cych dokumentów:
– artyku³ów z czasopism elektronicznych prenumerowanych przez
Bibliotekê PWr komercyjnych baz danych e-czasopism: ACS,
APS/AIP, Blackwell, Ebsco, Elsevier, Emerald, IEEE, Springer/Kluwer, ProQuest, RSC, Wiley). Mo¿na równie¿ korzystaæ
z pe³nych tekstów czasopism dostêpnych bezp³atnie w Internecie
jako Open Access. W tym wypadku dostêp do pe³nego tekstu jest
mo¿liwy ze wszystkich komputerów (równie¿ spoza sieci PWr),
– materia³ów konferencyjnych – dostêpnych bezp³atnie w Internecie,
– ksi¹¿ek (podrêczniki, skrypty, monografie) udostêpnianych bezp³atnie przez Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ (DBC),
– prac doktorskich i habilitacyjnych – udostêpnianych bezp³atnie
przez Dolnoœl¹sk¹ Bibliotekê Cyfrow¹ (DBC).

PODSUMOWANIE
System informacji o dorobku naukowym spe³nia bardzo wa¿n¹ rolê na Politechnice Wroc³awskiej. Podstaw¹ jego sprawnego funkcjonowania i szerokiego wykorzystania jest œcis³a wspó³praca Biblioteki
z w³adzami uczelni dziêki uregulowaniom w postaci wydanych zarz¹dzeñ oraz ich przestrzeganiu. Rol¹ Biblioteki jest wybór odpowiedniego systemu, który zapewnia stabilnoœæ funkcjonowania bazy oraz
jej sta³¹ modernizacjê poprzez tworzenie nowych rozwi¹zañ zgodnych z wymaganiami uczelni i potrzebami u¿ytkowników, a tak¿e zapewnienie sta³ego dostêpu do danych poprzez przyjazny interfejs wyszukiwawczy z mo¿liwoœci¹ zadawania zapytañ z³o¿onych. Oprócz
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danych bibliograficznych, baza musi byæ przystosowana do generowania ró¿nych zestawieñ statystycznych wymaganych przez uczelniê i ministerstwo. Dziêki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania nast¹pi³a mo¿liwoœæ efektywnego wykorzystania bazy, uporz¹dkowania formatu opisów (MARC21), zastosowania nowoczesnych rozwi¹zañ do
obs³ugi ró¿norodnych zapytañ o naukowy dorobek piœmienniczy pracowników PWr. Integracja bazy DONA z innymi zasobami Biblioteki
– bazami danych – komercyjnymi i bezp³atnymi zapewni³a szerokie
wykorzystanie przez poszczególnych autorów, w³adze, studentów oraz
innych zainteresowanych dostêpem do literatury naukowej.
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BIBLIOTEKA BELETRYSTYCZNA
NA POLITECHNICE WROC£AWSKIEJ
W LATACH 1953-2007
HISTORIA – ZBIORY – CZYTELNICTWO
WPROWADZENIE
W maju 1945 r. przyby³a do Wroc³awia grupa naukowo-kulturalna,
na czele z prof. Stanis³awem Kulczyñskim, której zadaniem by³o zabezpieczenie mienia przedwojennych uczelni i instytutów naukowych
Wroc³awia. Dekretem z 24 sierpnia 1945 r. Uniwersytet Wroc³awski
i Politechnikê Wroc³awsk¹ przekszta³cono w uczelnie polskie. Studentom nowo organizowanych uczelni brakowa³o podrêczników i pomocy naukowych w jêzyku polskim. W opuszczonych domach i w ruinach znajdowali tylko ksi¹¿ki niemieckie. Ludnoœci polskiej przyby³ej w 1945 r. do zrujnowanego i dymi¹cego jeszcze Wroc³awia bardzo brakowa³o polskich ksi¹¿ek. Polacy, którzy przybyli g³ównie ze
wschodu, Krakowa i Poznania, organizowali wypo¿yczalnie przede
wszystkim tych ksi¹¿ek, które przywieŸli z sob¹. Wspomina o nich
w swoim dzienniku Joanna Konopiñska: „11 listopada 1945 r. Zupe³-
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nie przypadkowo »odkry³am« polsk¹ wypo¿yczalniê ksi¹¿ek przy ulicy Gierymskich. Jest to cudowne zjawisko dla mieszkañców tak bardzo spragnionych polskiej ksi¹¿ki. Wypo¿yczalniê prowadz¹ bardzo
mi³e dwie panie przyby³e chyba ze Lwowa. Zbiór sk³ada siê z kilkuset czy nawet kilku tysiêcy bardzo nieraz wartoœciowych ksi¹¿ek. Ta
wypo¿yczalnia dla mieszkañców Biskupina stanowi wielkiej donios³oœci sprawê”1. „W Rynku po prawej stronie, id¹c od ulicy Wita
Stwosza, otworzy³ wypo¿yczalniê ksi¹¿ek brodaty pan Kazanowicz.
Nazwa³ j¹ »Ksi¹¿ka na Œl¹sk«. Pan Kazanowicz ma du¿y wybór wartoœciowych dzie³ przywiezionych ze Lwowa, gdzie poprzednio przez
wiele lat prowadzi³ podobn¹ placówkê”2.

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU
I POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ
„BRATNIA POMOC”
W pierwszych trudnych latach powojennych ¿ycie studenckie Uniwersytetu i Politechniki organizowa³o Stowarzyszenie Studentów
Uniwersytetu i Politechniki Wroc³awskiej „Bratnia Pomoc” zwane
„Bratniakiem”3.
W 1947 r. „Bratniak” utrzymywa³ 83 domy studenckie dla ok. 1000
studentów4. W ramach swojej dzia³alnoœci stowarzyszenie przy domach
studenckich zak³ada³o biblioteki. Gromadzi³y one literaturê piêkn¹,
która pochodzi³a przede wszystkim z darów przekazywanych przez pracowników naukowych przyby³ych z uczelni lwowskich czy Poznania
oraz skrypty i podrêczniki5. W „Bratniaku”, we wspó³pracy z ko³ami
naukowymi poszczególnych wydzia³ów, funkcjonowa³a Sekcja Wydawnicza, która wydawa³a skrypty – pisane czêsto przez studentów na
____________
1 J. Konopiñska, Tamten wroc³awski rok 1945-1946. Dziennik, Wroc³aw 1987.
2 Ibidem.
3 Organizacja powsta³a 10 wrzeœnia 1945 r. Zob. Ksiêga pami¹tkowa pierwszych
s³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej roku inauguracyjnego 1945, Wroc³aw 1985, s. 8.
4 Ibidem.
5 Z przekazu J. Cadera, póŸniejszego zastêpcy dyrektora.
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podstawie notatek z wyk³adów i æwiczeñ, autoryzowanych przez pracowników dydaktycznych (il. 1). Studenci organizowali równie¿ powielanie unikatowych egzemplarzy podrêczników, które póŸniej mog³y
byæ udostêpniane przez bibliotekê6. W paŸdzierniku 1946 r. powsta³o
pierwsze czasopismo studenckie „Akademik Wroc³awski” redagowane
przez Zbigniewa Go³êbia7. Wydawc¹ pisma by³a Sekcja Prasowa Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu i Politechniki we Wroc³awiu8.

Il. 1. Wydawnictwa dydaktyczne „Bratniaka”9
____________
6 Ksiêga pami¹tkowa pierwszych s³uchaczy Politechniki Wroc³awskiej roku inauguruj¹cego 1945, Wroc³aw 1985; T. Izbicki, Wydzia³ Architektury [wspomnienia].
7 Po roku czasopismo zosta³o zawieszone.
8 Wroc³awska prasa akademicka. Lata pionierskie 1945-1948, [w:] Szkice historyczne, czyli rzecz o Wroc³awiu studentach i sporcie, „¯ycie Akademickie. Miesiêcznik Spo³ecznoœci Akademickiej AWF we Wroc³awiu”, Wroc³aw 1997.
9 Ksiêga Jubileuszowa 50-lecia Politechniki Wroc³awskiej 1945-1995, Wroc³aw 1995.
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Od 1947 roku ze wzglêdów politycznych rozpoczê³a siê likwidacja
Bratniej Pomocy. W 1950 r. powsta³o Zrzeszenie Studentów Polskich,
które przejê³o ostatnie agendy „Bratniaka” w zakresie dzia³alnoœci
kulturalno-oœwiatowej, turystycznej i sportowej.

BELETRYSTYCZNE BIBLIOTEKI STUDENCKIE
POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ
Na pocz¹tku lat 50. Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ministerstwo Szkolnictwa opracowa³o szereg ustaw i zarz¹dzeñ dotycz¹cych
funkcjonowania zbiorów bibliotecznych. Uporz¹dkowa³y one organizowanie bibliotek w ró¿nych œrodowiskach, a przede wszystkim prowadzonych spo³ecznie przez aktywnych czytelników. Ustala³y równie¿
zasady ochrony ich maj¹tku, ewidencji oraz statystyki czytelników
i wypo¿yczeñ (m.in. Okólnik Nr 3 Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 21 grudnia 1953 r. w sprawie wypo¿yczania studentom
skryptów i podrêczników przez biblioteki g³ówne szkó³ wy¿szych).
Wydany na Politechnice w 1952 r. statut wyznaczy³ Bibliotece
G³ównej miejsce w organizacji uczelni. W 1953 r. biblioteka otrzyma³a „regulamin”, który obejmowa³ dotychczasowe zarz¹dzenia ministerstwa i wytyczne kierownictwa biblioteki w jedn¹ ca³oœæ.
W latach 1954-1956 Politechnika Wroc³awska odda³a do u¿ytku
trzy domy studenckie T-4, T-2 i T-3. W ostatnim z nich funkcjonowa³a biblioteka beletrystyczna, która zosta³a przeniesiona w po³owie lat
70. do Domu Studenckiego T-15 na ul. Wittiga, gdzie powsta³o miasteczko studenckie10.
W 1953 r. zosta³a za³o¿ona Biblioteka Klubu Studentów Politechniki Wroc³awskiej zarz¹dzana przez Komitet Uczelniany Zrzeszenia
Studentów Polskich. Biblioteka gromadzi³a ksiêgozbiór z literatury
piêknej, popularnonaukowej oraz skrypty i podrêczniki. W listopadzie
1953 r. ksiêgozbiór biblioteki licz¹cy oko³o 3000 woluminów11 zosta³
____________
10 Informacja z dokumentacji Oddzia³u Sieci Biblioteczno-Informacyjnej.
11 Politechnika Wroc³awska w okresie dziesiêciolecia 1945-1955, Warszawa 1956.
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w³¹czony do Biblioteki G³ównej, która sprawowa³a nad ni¹ nadzór
merytoryczny. Organizacyjnie biblioteka podlega³a Zrzeszeniu Studentów Polskich. Równoczeœnie funkcjonowa³y biblioteki przy domach
studenckich, o ich dzia³alnoœci jednak brak szczegó³owych informacji.
W 1954 r. biblioteka otrzyma³a du¿e wsparcie ówczesnego prorektora Politechniki Wroc³awskiej ds. dydaktyki prof. Boles³awa Iwaszkiewicza i zosta³a oficjalnie powo³ana zarz¹dzeniem. Nadal organizacyjnie podlega³a Zrzeszeniu Studentów Polskich, ale opiekê nad bibliotek¹ sprawowa³ prorektor i ówczesny kierownik Biblioteki G³ównej J. Tarnawski. Biblioteka mieœci³a siê w Budynku G³ównym PWr12
(pok. 201). Powierzchnia biblioteki wraz z czytelni¹ i magazynem wynosi³a 132 m2. Pracowa³y w niej wówczas dwie osoby na etatach administracyjnych13. W zarz¹dzaniu bibliotek¹ wspó³dzia³a³a Komisja
Biblioteczna utworzona przez Zrzeszenie Studentów Polskich.
(W 1954 r. na dziewiêciu wydzia³ach Politechniki Wroc³awskiej studiowa³o 4842 studentów14). Przewidziano ponadto kwartalne konferencje z przedstawicielami studentów w celu uzgodnienia zakupów
skryptów i podrêczników15. Pracownicy Biblioteki G³ównej w ramach
opieki merytorycznej i wspó³pracy z organizacjami m³odzie¿owymi
brali udzia³ w doborze i opracowaniu ksiêgozbioru do Biblioteki.
W dokumentacji bibliotecznej zachowa³y siê trzy inwentarze zbiorów biblioteki (il. 2, 3).
„Inwentarz Biblioteki Klubu Studentów Politechniki Wroc³awskiej”:
I.
z roku 1955/1956,
poz. 1-938,
II. z roku 1956,
poz. 939-2016,
III. od roku 1956 do 1959,
poz. 2017-3925,
Ksi¹¿ki kupowane by³y ksiêgarniach i w antykwariacie naukowym.
Niektóre z nabytków zachowa³y siê do tej pory, wœród nich wydane,
tak¿e w latach 1906, 1924, 1937-1939, np.:
____________
12 Pok. 201, obecnie pomieszczenia te zajmuje Zespó³ Systemów Informacyjnych
13 Kierowniczka Maria Aman pracowa³a do 1970 r. i Anna F. Jurków (Lewandowska), która przepracowa³a w Bibliotece Beletrystycznej 42 lata (1959-2007).
14 Politechnika Wroc³awska...
15 Sprawozdanie Biblioteki G³ównej za rok 1955.
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poz. 263
poz. 264
poz. 278
poz. 302
poz. 303
poz. 307
poz. 466

Kowalska Anna, Opowiadania greckie, Warszawa 1946.
Przerwa Tetmajer-Kazimierz, „Ksiê¿niczka Metella,
Warszawa 1924.
Weyssenhoff Józef, Hetmani, Kraków 1906.
Conrad Joseph, Miêdzy l¹dem a morzem. Nowele,
Warszawa 1924.
Zweig Stefan, Gwiazdy ludzkoœci, Warszawa 1939.
Konrad Joseph, Lord Jim, Warszawa 1933 t. 1-2.
Œwiderska Alina, Zygmunt, Warszawa 1939.

Il. 2. Strona tytu³owa I. Inwentarza
Biblioteki Klubu Studentów Politechniki Wroc³awskiej

Ju¿ wtedy zdarza³o siê, ¿e czytelnicy za zagubione ksi¹¿ki oddawali inne, które otrzymywa³y now¹ sygnaturê. Inwentarze rejestrowa³y tylko ksi¹¿ki z literatury piêknej. Brak informacji o wczeœniejszych
inwentarzach lub spisach ksi¹¿ek. Ze sprawozdania J. Cadera z dzia³alnoœci Biblioteki G³ównej w 1955 r. wiemy jednak, ¿e w bibliotece
by³y tak¿e skrypty i podrêczniki.
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Il. 3. Przyk³adowa strona inwentarza

Biblioteka finansowana by³a z dwóch Ÿróde³: rektoratu uczelni
i ZSP (w 1966 r. fundusze rektorskie na zakup ksiêgozbioru wynosi³y 25 000 z³, z ZSP 10 000 z³, w 1967 analogicznie 30 000 i 8 000 z³).
Przy bibliotece dzia³a³o Ko³o Przyjació³ Biblioteki. Ksiêgozbiór udostêpniany by³ przez 7 godzin popo³udniowych od paŸdziernika do
czerwca. Czytelnikami byli studenci i pracownicy Uczelni16. W tamtym czasie najbardziej aktywnymi czytelnikami byli mieszkañcy domów studenckich (20%)17. Biblioteka prowadzi³a bogat¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹: spotkania literackie z pisarzami, m.in. Jaros³awem Iwaszkiewiczem, Melchiorem Wañkowiczem. Odbywa³y siê tak¿e koncerty, wystêpy chóru akademickiego, wystawy, np. wystawa malarstwa i twórczoœci Stanis³awa Wyspiañskiego, Jana Kasprowicza18.
W latach 60. biblioteka zosta³a przeniesiona do budynku AZS przy
ul. Wybrze¿e Wyspiañskiego 26, naprzeciw politechniki, do dwóch
____________
16 S. Gorzkowicz, Czytelnictwo studentów. Studium nad zagadnieniem humanizacji inteligencji technicznej, Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe. Œl¹skie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze, t. XV, Wroc³aw 1972.
17 Ibidem.
18 Wspomina o nich p. Lewandowska (Jurków), organizatorka spotkañ.
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pomieszczeñ o powierzchni 58 m2. By³a wtedy najwiêksz¹ studenck¹
bibliotek¹ beletrystyczn¹ we Wroc³awiu.
Biblioteka popularnie zwana „Wybrze¿e”, w 1967 r. dysponowa³a
12 000 woluminów ksi¹¿ek, z czego 69% stanowi³a literatura piêkna,
65 tytu³ami czasopism (kupowanych w EMPiKu), w tym 15 tytu³ów
w jêzykach obcych, np. „The Times”, „Paris Match”, „Burda”, „Die
Welt”. W 1960 r. utworzono filie tej biblioteki w Domu Studenckim
„Nad Fos¹” przy ul. Podwale 2719. Biblioteka „Wybrze¿e” by³a jednostk¹ organizacyjn¹ Rady Uczelnianej Zrzeszenia Studentów Polskich do 1969 r. Tabela 1 przedstawia jej rozwój, aktywnoœæ czytelników i nap³yw nabytków.
Tabela 1. Biblioteka Klubu Studentów PWr w latach 1954-196820
Lata

1954

1956

1960

1965

1968

Zbiory (wol.)

938

2016

6187

10541

13600

Czytelnicy

120

1055

1170

1480

1626

W lutym 1970 r. Biblioteka zmieni³a nazwê na Biblioteka Beletrystyczna i jej zbiory wróci³y na parter budynku g³ównego uczelni przy
ul. Wybrze¿e Wyspiañskiego 27. Warunki lokalowe, (które p. A. Lewandowska okreœla, jako katastroficzne) – jedno ciemne pomieszczenie o powierzchni 28 m2, brak czytelni, wysokie do sufitu rega³y
i brak ogrzewania centralnego – utrudnia³y prowadzenie dzia³alnoœci
bibliotecznej. W 1971 r. Biblioteka zosta³a ponownie przeniesiona, na
trzecie piêtro w tym samym budynku21, gdzie funkcjonowa³a w systemie dwuzmianowym do roku 1975. Biblioteka Beletrystyczna (pod t¹
nazw¹) oficjalnie zosta³a powo³ana 23.01.1971 r. zatrudnia³a na etatach bibliotecznych dwie osoby, samodzielnie gromadzi³a zbiory oraz
prowadzi³a w³asn¹ ksi¹¿kê inwentarzow¹.
____________
19 Dom studencki funkcjonowa³ od 1957 r., w budynku przejêtym przez Politechnikê Wroc³awsk¹ od wojska.
20 Ksiêga XXV-lecia 1945-1970, Wroc³aw 1970, s. 447.
21 Pomieszczenia obecnej Introligatorni Biblioteki G³ównej.
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Tabela 2. Biblioteka Beletrystyczna
Lata

Liczba woluminów

Udostêpnianie w wol.

1970

15075

46410

1971

16808

39520

1972

17903

42500

REORGANIZACJA STRUKTURY BIBLIOTECZNEJ
W 1972 r. w³adze szko³y ustali³y now¹ strukturê organizacyjn¹ Biblioteki G³ównej i Oœrodka Informacji Naukowo-Technicznej. W ramach reorganizacji Biblioteka Beletrystyczna w³¹czona zosta³a do Biblioteki G³ównej i OINT, na prawach oddzia³u22, a w 1975 zosta³a
przekszta³cona w Czytelniê i Wypo¿yczalniê Beletrystyczn¹ podporz¹dkowan¹ Oddzia³owi Udostêpniania Zbiorów Biblioteki G³ównej
i po raz kolejny zosta³a przeniesiona do nowego pomieszczenia23.
Zbiory biblioteki liczy³y wówczas 21 000 woluminów.
Gromadzenie i zakup zbiorów beletrystycznych przej¹³ Oddzia³
Gromadzenia Druków Zwartych, a prowadzenie ksiêgi inwentarzowej
i opracowanie zbiorów Oddzia³ Opracowania Druków Zwartych. Od
tego czasu, wprowadzono statystykê wypo¿yczeñ na zasadach obowi¹zuj¹cych w Bibliotece G³ównej. Godziny otwarcia Czytelni i Wypo¿yczalni Beletrystycznej zosta³y ujednolicone z godzinami otwarcia Oddzia³u Udostêpniania Zbiorów – pn.-pt 800-2000, sob. 800-1300.
Biblioteka dysponowa³a literatur¹ piêkn¹ i popularnonaukow¹, humanistyczn¹ dotycz¹c¹ muzyki, filmu, malarstwa itp. Udostêpnia³a kilkadziesi¹t tytu³ów magazynów ilustrowanych, dzienników i czasopism o treœci literackiej, kulturalno-spo³ecznej i politycznej.
Istniej¹ca filia Biblioteki Beletrystycznej w Domu Studenckim
„Nad Fos¹” w latach 80. przesta³a dzia³aæ, zamkniêta na kilka lat
w 1992 r. zosta³a zlikwidowana (biblioteka funkcjonowa³a poza struk____________
22 Dzia³alnoœæ sieci biblioteczno-informacyjnej Politechniki Wroc³awskiej w latach 1968-1972, Komunikat Seria: C Informacja dla Kierownictwa Szko³y 1973.
23 Obecnie pomieszczenie Oddzia³u Informacji Naukowej.
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tur¹ Biblioteki G³ównej). Zbiory, bez ¿adnej inwentaryzacji, przekazano do domów wczasowych Uczelni.
W 1990 r. biblioteka (BG-BB) po raz kolejny zosta³a przeniesiona
w obrêbie budynku g³ównego uczelni do pok. 305, gdzie swoj¹ siedzibê ma do dzisiaj. Wybudowanie ma³ej antresoli pozwoli³o na
zwiêkszenie powierzchni magazynowej do 68 m2, (il. 4).

Il. 4. Czytelnia Biblioteki Beletrystycznej (BG-BB)

W 1995 r. do Oddzia³u Udostêpniania Zbiorów w³¹czona zosta³a
równie¿ jako filia Biblioteka Beletrystyczna znajduj¹ca siê w Domu
Studenckim T-15 (BT-15, od 2000 r. T-17).
Biblioteka Beletrystyczna Politechniki Wroc³awskiej dzia³a w strukturze Biblioteki G³ównej i ma ju¿ utrwalone, wieloletnie tradycje.
Wydaje siê ewenementem w uczelniach technicznych Z przegl¹du
struktur organizacyjnych bibliotek tych uczelni wynika, ¿e zbiory beletrystyczne s¹ gromadzone i udostêpniane w Bibliotece Politechniki
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£ódzkiej, Akademii Górniczo-Technicznej, w Wojskowej Akademii
Technicznej i Wy¿szej Szkole Oficerskiej Wojsk L¹dowych im. Tadeusza Koœciuszki.

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI
Prace nad komputeryzacj¹ Biblioteki Beletrystycznej rozpoczê³y
siê w 1994 r. od tworzenia koncepcji nowej bazy BELETRYSTYKA,
w systemie APIN dzia³aj¹cym w Bibliotece G³ównej Politechniki.
Kolejnym etapem by³o rozpoczêcie katalogowania zbiorów w formacie USMARC (1997 r.). W kwietniu 2002 r. w Bibliotece G³ównej
rozpoczêto wdra¿anie nowo zakupionego systemu bibliotecznego
ALEPH, który obj¹³ równie¿ Bibliotekê Beletrystyczn¹. W zasadniczy sposób usprawni³o to proces wypo¿yczania zbiorów. Stworzy³o
tak¿e nowe mo¿liwoœci opracowania nabytków oraz przyspieszenie
procesu retrokonwersji zbiorów beletrystycznych. Wiêkszoœæ rekordów mo¿na by³o kopiowaæ z katalogu NUKAT. Dziêki pojawianiu siê
opisów w katalogu komputerowym wiele zbiorów „o¿y³o” – zosta³y
one na nowo odkryte przez czytelników.
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Czytelnicy nie mog¹ sk³adaæ zamówieñ na zbiory przez Internet, maj¹ natomiast informacjê o statusie ksi¹¿ki i mo¿liwoœciach jej wypo¿yczenia. Poczt¹ elektroniczn¹ wszyscy czytelnicy s¹ indywidualnie powiadamiani o zbli¿aj¹cym siê terminie zwrotu ksi¹¿ek. Eliminuje to wiele zbêdnych napiêæ zwi¹zanych z nieterminowym zwrotem zbiorów.

KSIÊGOZBIÓR BIBLIOTEKI BELETRYSTYCZNEJ
Proces gromadzenia zbiorów jest sporym wyzwaniem w kontekœcie
ograniczeñ finansowych, lokalowych i oczekiwañ czytelników. Dawna biblioteka w Domu Studenckim „Nad Fos¹” w 1966 r. dysponowa³a 3100 wol. (87% literatury piêknej), 12 tytu³ami czasopism,
w tym 6 w jêzykach obcych. Na zakup ksi¹¿ek w 1966 r. wydatkowano w przeliczeniu na jednego czytelnika – studenta – ponad 7 z³,
co w porównaniu z wydatkami bibliotek publicznych na jednego mieszkañca Wroc³awia w wysokoœci 3,75 z³ by³o wysok¹ kwot¹24. Jeden
tytu³ kupowany by³ w kilku egzemplarzach.
W 2007 r. biblioteki beletrystyczne (BG-BB, BT-17) posiada³y
³¹cznie 28 016 woluminów ksi¹¿ek i 34 tytu³y czasopism (za³. 1), 87
woluminów. Tylko niektóre tytu³y kupowane s¹ w 2 egzemplarzach,
przyjêto bowiem zasadê zwiêkszania oferty tytu³owej kosztem iloœci
egzemplarzy. Biblioteka gromadzi zbiory g³ównie z literatury piêknej,
starannie wybieraj¹c autorów klasyki polskiej i obcej. A o tej starannoœci niech œwiadcz¹ m.in. nastêpuj¹ce fakty. Gdy w 1996 r. Wis³awa
Szymborska otrzyma³a Literack¹ Nagrodê Nobla, Biblioteka Beletrystyczna oferowa³a 9 tomików poezji laureatki. Podobna sytuacja powtórzy³a siê w 2007 r., kiedy Noblem uhonorowano ma³o popularn¹
w Polsce Doris Lessig. W prasie pojawi³y siê informacje o braku dostêpu do jej utworów, a biblioteka posiada³a trzy powieœci, w tym jedn¹ z nich, Mrowisko, w pierwszym wydaniu z 1956 r. W zbiorach literatury piêknej znajduj¹ siê, oczywiœcie w wyborze, lektury szkolne
i opracowania historycznoliterackie, g³ównie otrzymane w darze od
____________
24 Ibidem.
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czytelników. Ta czeœæ zbiorów jest czêsto wykorzystywana przez m³odych czytelników nadrabiaj¹cych szkolne zaniedbania i œwiadomie siêgaj¹cych po klasykê literatury, a tak¿e przez rodziców i dziadków,
którzy jako pracownicy uczelni maj¹ szansê wypo¿yczyæ szkoln¹ lekturê niedostêpn¹ ju¿ dla uczniów w bibliotekach szkolnych i publicznych. Czytelnicy ceni¹cy swój rozwój i samokszta³cenie znajd¹ w bibliotece literaturê popularnonaukow¹. Hobbyœci i praktycy mog¹ skorzystaæ z wielu poradników, przewodników i informatorów. Usatysfakcjonowani te¿ bêd¹ amatorzy krymina³ów, fantastyki i romansów. Przy
gromadzeniu zbiorów ci¹gle nale¿y pamiêtaæ o potrzebie zachowania
równowagi miêdzy zaspokojeniem potrzeb „elitarnych” i „masowych”.
Zbiory biblioteki s¹ czêsto wykorzystywane przez studentów na zajêcia z bloku przedmiotów humanistyczno-menad¿erskich, wybieranych z bogatej oferty zajêæ przygotowanych przez ró¿ne wydzia³y. Kiedy pojawi³y siê kursy „Kulturowe i literackie t³o ewangelii” i „Biblijne
podstawy filozofii ¿ycia”, na proœbê czytelników do biblioteki zosta³o
zakupione Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu. Biblioteka Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania gromadzi zbiory dotycz¹ce zagadnieñ
humanistyczno-menad¿erskich w znacznie szerszym zakresie, tworz¹c
warsztat naukowy dla u¿ytkowników z ca³ej Politechniki Wroc³awskiej.
Pozyskiwanie nowych nabytków by³o i jest przedmiotem troski bibliotekarzy. Pracownicy bibliotek beletrystycznych œledz¹ na bie¿¹co
ofertê rynku i zbieraj¹ dezyderaty od czytelników. W czasach, gdy dostêp do ksi¹¿ki na rynku by³ reglamentowany, zaprzyjaŸnione ksiêgarnie odk³ada³y na pó³kê po jednym egzemplarzu tytu³u, a bibliotekarze wybierali pozycje do zakupu. Pracowicie zbierana makulatura by³a póŸniej wymieniana na dzie³a Mickiewicza, Prusa, Sienkiewicza
i innych klasyków. Aktualny rynek ksi¹¿ki z du¿¹ liczb¹ instytucji
wydawniczych, komercjalizacj¹ produkcji, dezintegracj¹ sieci ksiêgarskiej nie u³atwia procesów gromadzenia. Pocieszaj¹ce jest tylko to,
¿e spoœród wielu oferentów mo¿na wybraæ najlepszych dostawców:
rzetelnych, szybkich, oferuj¹cych najni¿sze ceny.
Znacz¹cym Ÿród³em nabytków biblioteki s¹ dary od czytelników.
Niekiedy s¹ one rezultatem przegl¹du prywatnych ksiêgozbiorów,
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wtedy trzeba je dyskretnie i taktownie poddaæ wstêpnej selekcji. S¹
tak¿e wyrazem partnerskich stosunków miêdzy bibliotekarzem
i czytelnikami, wyrazem sympatii i identyfikowania siê z bibliotek¹.
Umiejêtne popularyzowanie idei przekazywania do biblioteki prywatnych przeczytanych ksi¹¿ek, przynios³o efekty. W niektórych latach
stanowi³y one 50% nowych nabytków (tabela 3).
Biblioteka przyjmowa³a tak¿e dary od innych jednostek dzia³aj¹cych w uczelni. W latach 90. zosta³a zlikwidowana biblioteka, dzia³aj¹ca przy powo³anym (w 1973 r.) Zak³adzie Doœwiadczalnym „Hydro-Mech” Politechniki Wroc³awskiej w Kowarach. Biblioteka zosta³a przejêta przez „Hydro-Mech” wraz z maj¹tkiem Kopalni „Wolnoœæ” w Kowarach, czêœæ zbiorów przejêtych wtedy jest wypo¿yczana do chwili obecnej (il. 6).

Il. 6. Strona tytu³owa i znaki w³asnoœciowe z ksi¹¿ki Hendrik van Loon,
Cz³owiek ustokrotniony. Dzieje cywilizacji na weso³o, Wroc³aw 1946

Na pocz¹tku lat 90. Biblioteka Beletrystyczna (BG-BB) przejê³a
czêœæ zbiorów Biblioteki z likwidowanego Studium Wojskowego. By³y to zbiory o tematyce popularno-naukowej, historycznej, spo³ecznej.
W 1998 r. NSZZ „Solidarnoœæ” przekaza³, ogromnie wówczas popularn¹, kolekcjê obejmuj¹c¹ najnowsz¹ „odk³aman¹” historiê Polski.
Zbiory zakupiono z funduszy Zwi¹zku Zawodowego, czêœæ literatury,
wczeœniej niedostêpnej na rynku, czêsto wydanej w formie powielonej – przekazali czytelnicy.
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Tabela 3. Gromadzenie w Bibliotekach Beletrystycznych – zakupy, dary
(w woluminach)
Lata
1996/97

BG-BB, BT-15/17
Zakup

Dary

Razem

412

127

539

1997/98

90

13

103

1998/99

50

15

65

1999/2000

203

38

268

2000/01

226

288

514

2001/02

556

275

831

2002/03

546

336

882

2003/04

1166

390

1556

2004/05

945

354

1299

2005/06

730

195

925

2006/07

622

156

778

Cennym uzupe³nieniem zbiorów s¹ czasopisma: dzienniki, tygodniki spo³eczno-kulturalne, literackie i popularnonaukowe. Wielu czytelników przekazuje bie¿¹ce – ju¿ przeczytane – numery czasopism,
które wzbogacaj¹ ofertê biblioteki.
W Bibliotece Beletrystycznej nie gromadzi siê materia³ów audiowizualnych, chyba ¿e s¹ dokumentami towarzysz¹cymi do ksi¹¿ek
i czasopism. Tego typu zbiory s¹ gromadzone i udostêpniane w Czytelni Multimedialnej Biblioteki G³ównej.

CZYTELNICY I UDOSTÊPNIANIE ZBIORÓW
Zgodnie z zapisami regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego ze zbiorów Biblioteki Beletrystycznej mog¹ korzystaæ pracownicy, studenci, doktoranci, emeryci i renciœci Politechniki Wroc³awskiej. Informacja o placówce i jej ofercie przekazywana jest przez
pracowników Biblioteki G³ównej i bibliotek wydzia³owych studentom pierwszych lat studiów w ramach dni wstêpnych. W ostatnich latach zmniejsza siê liczba u¿ytkowników Biblioteki Beletrystycznej
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(BG-BB) Powodem tego mo¿e byæ m.in. malej¹ca liczba studentów
uczelni wynikaj¹ca na przyk³adz procesów demograficznych. Obserwujemy równie¿ zmianê pokoleniow¹ wœród pracowników Uczelni.
Nie wszyscy przechodz¹c na emeryturê, nadal korzystaj¹ z biblioteki
w miejscu pracy, raczej szukaj¹ biblioteki bli¿ej miejsca zamieszkania.
W bibliotece (BT-17) liczba czytelników utrzymuje siê na podobnym
poziomie. S¹ to mieszkañcy akademików, którzy stanowi¹ ok. 90%
ogó³u czytelników tej biblioteki. Wœród nich s¹ studenci obcokrajowcy aktywnie korzystaj¹cy ze zbiorów. Dla nich zgromadzono ksiêgozbiór z zakresu jêzyka polskiego (s³owniki, poradniki jêzykowe itp.)
pomagaj¹cy w doskonaleniu i pog³êbianiu znajomoœci jêzyka.
Tabela 4. Liczba czytelników w Bibliotekach Beletrystycznych
Lata

BG-BB

BT-15/T-17

1996/97

2944

500

1997/98

2785

475

1998/99

2986

468

1999/2000

2701

507

2000/01

2928

507

2001/02

3093

467

2002/03

2852

486

2003/04

2774

479

2004/05

2650

524

2005/06

2700

554

2006/07

2250

560

Przeprowadzane wœród Polaków badania czytelnictwa wskazuj¹, ¿e
coraz wiêksza czêœæ spo³eczeñstwa przestaje czytaæ. Tym bardziej
wiêc wa¿ne jest, aby wœród studentów, którzy s¹ najliczniejsz¹ grup¹
u¿ytkowników Biblioteki Beletrystycznej, podtrzymywaæ nawyk siêgania po ksi¹¿kê poprzez zapewnienie dostêpu do lektury. Uczelnia
oprócz warunków do nauki stwarza, wiêc mo¿liwoœæ zaspakajania potrzeb kulturalnych. Czytelnictwo m³odzie¿y studiuj¹cej stanowi wa¿ny element kszta³towania nowej inteligencji i przysz³ej kadry nauko-
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Tabela 5. Odwiedziny i wypo¿yczenia w Bibliotece Beletrystycznej – BG-BB
(w woluminach)
Lata
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
odwiedzin Razem wypo¿yczonych udostêpnionych Razem
odwiedzin
ksi¹¿ek
czasopism
w czytelni w wypo¿yczalni
7094
4862
7002
5644
5378
4253
4020
4414
4055
3642
3476

14843
14456
16039
15719
15437
15011
13416
13064
14707
13102
9831

21973
19318
23041
21363
20815
19264
17436
17478
18762
16744
13307

27007
25603
27252
26592
28750
25406
27356
27357
27429
2278725
17404

21228
11299
10766
7956
7935
6758
5529
6051
5651
6100
6020

48235
36992
38018
34548
36685
32164
32885
33408
33080
28887
23424

Tabela 6. Odwiedziny i wypo¿yczenia w Bibliotece Beletrystycznej – BT-15/17
(w woluminach)
Lata
1996/97
1997/98
1998/99
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
odwiedzin Razem wypo¿yczonych udostêpnionych Razem
odwiedzin
ksi¹¿ek
czasopism
w czytelni w wypo¿yczalni
1903
2338
2142
1362
1305
1074
1314
1165
1017
1053
1184

1745
2137
2050
2137
1248
2098
1430
1183
1070
1172
1180

3648
4475
4192
2619
2553
3172
2348
2348
1887
1876
1969

8056
9885
9423
6030
5910
4838
6301
5900
3994
3963
3271

4473
5608
5332
3614
3628
3271
4928
4100
3026
3007
3020

12529
15493
1475526
9644
9538
8109
11229
10000
6965
6970
6291

____________
25 Biblioteka by³a nieczynna 2,5 miesi¹ca z powodu remontu.
26 Zakup czasopism (50 wol.) z dodatkowych funduszy Samorz¹du Studenckiego.
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wej. Wœród czytelników emerytów znajduje siê wielu ludzi samotnych, spragnionych kontaktów i rozmowy. Wizyta w bibliotece bywa
emocjonalnym powrotem do minionych lat czynnej pracy zawodowej.

BADANIA CZYTELNICTWA I WYKORZYSTANIA
ZBIORÓW BIBLIOTEK BELETRYSTYCZNYCH
NA POLITECHNICE WROC£AWSKIEJ
Badania czytelnictwa u¿ytkowników bibliotek beletrystycznych
prowadzone by³y w 1966/1967 r. przez Katedrê Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wroc³awskiego i Stowarzyszenia Naukowego. Dostarczy³y one wiele szczegó³owych informacji o studentach Politechniki
Wroc³awskiej oraz Uniwersytetu korzystaj¹cych z bibliotek. By³y to
np. wyniki w nauce i liczba czytanych ksi¹¿ek literatury piêknej
w 1966 r., najpopularniejsi autorzy, Ÿród³a otrzymywania ksi¹¿ek,
wielkoœæ ksiêgozbiorów domowych, obci¹¿enie zajêciami, pochodzenie spo³eczne i œrodowiskowe studentów itp.
W 2003 r. po raz drugi badania czytelnictwa przeprowadzili studenci Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa27 (równoczeœnie pracownicy Biblioteki G³ównej). Dokonali oni analizy poczytnoœci tytu³ów literatury beletrystycznej zgromadzonej w Bibliotece Beletrystycznej (BG-BB) w Gmachu G³ównym PWr, sondowali
potrzeby i preferencje czytelnicze czytelników. W wyniku ankiety
okaza³o siê, ¿e do najbardziej poczytnych autorów nale¿¹: P. Coelho,
J.R.R. Tolkien, J. Chmielewska, W. Wharton, A. Sapkowski, K. Grochola, S. Lem i S. King.
Po raz trzeci, w listopadzie 2007 r. pracownicy Biblioteki G³ównej
i Biblioteki Wydzia³u Informatyki i Zarz¹dzania przeprowadzili ankietê wœród studentów i pracowników Politechniki Wroc³awskiej
w obu bibliotekach beletrystycznych BG-BB i BT-17. Sonda¿ mia³ na
celu sprawdzenie aktywnoœci czytelniczej, oceny przez czytelników
____________
27 B. Biernacka, J. B³aszyk, M. Soliñski, Badania preferencji czytelniczych w Bibliotece Beletrystycznej Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw 2003.
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ksiêgozbioru, trafnoœci jego zakupów oraz sprawdzenia satysfakcji
z jakoœci œwiadczonych us³ug, jak równie¿ celowoœci istnienia placówki tego typu na uczelni o profilu technicznym. Dodatkowo badania ankietowe uzupe³nione by³y swobodn¹ obserwacj¹ przeprowadzon¹ przez bibliotekarzy. Uzyskane wyniki pozwoli³y na przedstawienie
zmian, które zachodzi³y na przestrzeni lat. Materia³y uzyskane z badania sta³y siê wskaŸnikami postaw ankietowanych wobec bibliotek
beletrystycznych dzia³aj¹cych na Politechnice Wroc³awskiej.
Dokonano porównania niektórych wyników uzyskanych z dwóch
ankiet – z roku 1966/1967 i z roku 2007, dla ogólnego zobrazowania
problematyki oraz przedstawienia zmian, jakie zasz³y na przestrzeni
kilkudziesiêciu lat w bibliotekach beletrystycznych na uczelni.
– Biblioteki beletrystyczne w latach 1966-1976 stanowi³y Ÿród³o
zaopatrzenia w ksi¹¿ki dla 15,4% ogó³u studiuj¹cych (860 czytelników)28. W 2007 r. do obu bibliotek by³o zapisanych ok. 10%
ogó³u studentów i pracowników (3120).
– W roku 1966/1967 Biblioteka „Wybrze¿e” dysponowa³a 12 200
wol., czytelnicy wypo¿yczyli 10 970 wol. (12 woluminów na
jednego czytelnika; w WiMBP Wroc³awia – 20 woluminów)29.
W roku 2007 ksiêgozbiór bibliotek beletrystycznych liczy³ 28 016
woluminów, wypo¿yczono 29 715 woluminów (ok. 10 woluminów
na jednego czytelnika)30.
– Najbardziej aktywnymi czytelnikami tej biblioteki byli mieszkañcy domów studenckich, (co pi¹ty)31. Obecnie relacja ta siê zmieni³a, 58% ankietowanych to u¿ytkownicy mieszkaj¹cy w domu rodzinnym, 22% mieszkaj¹cy w domu studenckim i 22% na stancji.
– W latach 60. ze zbiorów bibliotek beletrystycznych korzystali
przede wszystkim studenci. W 2007 r. biblioteki odwiedzaj¹
____________
28 S. Gorzkowicz, op. cit.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
30 Ibidem.
31 W 1976 biblioteka przeniesiona do miasteczka studenckiego przy. ul. Wittiga.
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w du¿ej mierze pracownicy Politechniki Wroc³awskiej, a¿ 43%
wœród losowo ankietowanych.
– Zgodnie ankiet¹ z przeprowadzon¹ w latach 60. w Bibliotece
„Wybrze¿e” przewagê w aktywnoœci czytelniczej mieli mieszkañcy domów studenckich: Domu Studenckiego „Nad Fos¹”
(studenci Wydzia³u Mechanicznego i Mechaniczno-Energetycznego), podobnie jak mieszkañcy Domu Studenckiego T-3 przy pl.
Grunwaldzkim (studenci Wydzia³u Elektrycznego) korzystali
g³ównie z biblioteki w domu studenckim, w którym zamieszkiwali32. W tej chwili z bibliotek beletrystycznych korzystaj¹ reprezentanci wszystkich kierunków – nie zauwa¿a siê specjalnych
dysproporcji. Z biblioteki (BG-BB) mieszcz¹cej siê w budynku
g³ównym korzysta³o 89% ankietowanych; tu mieszcz¹ siê: Administracja Centralna, trzy dziekanaty i tu odbywaj¹ siê zajêcia dla
studentów. Z biblioteki (BT-17) korzysta 12% u¿ytkowników,
g³ównie mieszkañców miasteczka akademickiego. Wœród nich s¹
czytelnicy korzystaj¹cy z obu bibliotek. Z innych bibliotek tego
typu znajduj¹cych siê we Wroc³awiu lub poza Wroc³awiem korzysta tylko 17% respondentów. Wynika z tego, ¿e im bli¿ej
miejsca pracy czy nauki znajduje siê biblioteka, tym ³atwiej
i chêtniej korzystaj¹ z niej czytelnicy.
– Wyniki ankiety przeprowadzonej w latach 60. pokaza³y, ¿e od III
roku (po okresie adaptacji) liczba studentów korzystaj¹cych z Biblioteki „Wybrze¿e” wzros³a dwukrotnie. Najczêœciej z biblioteki korzystali studenci wydzia³ów: Architektury – 27,4%, In¿ynierii Sanitarnej – 27%, Chemii – 21%, Budownictwa L¹dowego –
17%, Elektrycznego – 14%, Elektroniki – 13,0%, MechanicznoEnergetycznego – 9%, Mechanicznego – 7,1%, Górnictwa Odkrywkowego – 4,4%33. Wyniki ostatniej ankiety natomiast pokazuj¹, ¿e studenci II, III i IV roku s¹ najczêstszymi goœæmi w bibliotece, stanowi¹ oni 48% u¿ytkowników. Biblioteki odwiedza____________
32 S. Gorzkowicz, op. cit.
33 Ibidem.
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li w równym stopniu reprezentanci wszystkich wydzia³ów (na
poziomie 8-10%), a adaptacja studenta do nowych warunków
obecnie przebiega w szybszym tempie. O istnieniu biblioteki
i o jej ofercie dowiaduj¹ siê na zajêciach z przysposobienia bibliotecznego i informatora dla studentów System biblioteczno-informacyjny Politechniki Wroc³awskiej.
– W opinii studentów studiuj¹cych w latach 60. o wyborze ksi¹¿ki
decydowa³y takie czynniki, jak: nazwisko autora (55,4%), tematyka (36,9%), opinia innych (32,4%), recenzje (25,7%), tytu³ (9,5%),
zainteresowania w³asne (7,5%), opinia bibliotekarza (1,1%). Du¿e
znaczenie mia³y recenzje ksi¹¿ek, natomiast rola bibliotekarza by³a znikoma34. W chwili obecnej u¿ytkownicy przede wszystkim
kieruj¹ siê zainteresowaniami (87%), potrzeb¹ kszta³cenia i doskonalenia (19%) oraz innymi potrzebami (50%). W ankiecie przeprowadzonej w 2007 r. czytelnicy bardzo dobrze (89%) i dobrze
(11%) ocenili rolê bibliotekarza w dotarciu do literatury. Wzros³y
równie¿ oczekiwania wobec niego – a¿ 81% u¿ytkowników liczy
na pomoc bibliotekarza. Znajomoœæ zgromadzonego ksiêgozbioru,
wiedza o zainteresowaniach i gustach czytelników jest bardzo cenna w bibliotece. Nabywa siê jej tylko w praktyce i to wieloletniej.
Biblioteki beletrystyczne na Politechnice Wroc³awskiej mia³y
szczêœcie do zaanga¿owanych, stabilnych pracowników, którzy
znakomicie poznali lokalne œrodowiska czytelników.
– Poszukiwanie ksi¹¿ki, a nastêpnie czytanie jej mo¿e byæ realizowane z ró¿nym natê¿eniem czasowym, a tak¿e w ró¿nych odcinkach czasu. W oparciu o wyniki uzyskane z ankiety przez Gorzkowicza wynika, ¿e biblioteki odwiedza³o i siêga³o po ksi¹¿kê
tygodniowo 58,7% respondentów, kilka razy w miesi¹cu 12,6%,
raz w miesi¹cu 17,6%, sporadycznie 11,3%35. Wakacje by³y dogodnym okresem do „nadrobienia zaleg³oœci w literaturze”36.
____________
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Ibidem.
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Inaczej kszta³tuj¹ siê odwiedziny obecnie. Raz w tygodniu odwiedza bibliotekê tylko 9% u¿ytkowników, dwa razy w tygodniu
21%, raz w miesi¹cu 51%, raz na kwarta³ 8%, sporadycznie 7%
czytelników. Przy czym czas (lato, zima, w czasie sesji) nie mia³
dla respondentów znaczenia (97%). Dane te obrazuj¹ aktywnoœæ
czytelnicz¹, która uzale¿niona jest od wielu czynników, zarówno
obiektywnych, jak i subiektywnych.
– Wœród obecnie ankietowanych czytelników, 63% uwa¿a, ¿e biblioteki powinno wyposa¿yæ siê w wiêksz¹ liczbê komputerów. Zasoby
bibliotek beletrystycznych ocenia: bardzo dobrze – 46%, dobrze –
39% i wystarczaj¹co – 11 % czytelników. Jednoczeœnie postuluj¹
o zwiêkszenie iloœci tytu³ów: ksi¹¿ek – 92%, a czasopism – 58%.
Z danych ankiety wynika, ¿e z wypo¿yczalni ksi¹¿ek korzysta
100%, a z czasopism w czytelni 56% ankietowanych. Nale¿y jednak
ca³y czas pamiêtaæ o rozbie¿nych oczekiwaniach czytelników, które
wynikaj¹ chocia¿by z wieku (student – 54%, doktorant – 3%, pracownik – 43%, emeryt – 5%), zainteresowañ, przekonañ politycznych i œwiatopogl¹dowych. Bior¹c pod uwagê powy¿sze czynniki,
98% respondentów znajduje w bibliotekach interesuj¹ce ich tytu³y.
– Biblioteka Beletrystyczna (BG-BB) od lat zmaga siê z trudnoœciami lokalowymi, 78% ankietowanych u¿ytkowników wyrazi³o zdanie, ¿e nale¿y je poprawiæ. Ksiêgozbiór jest wypadkow¹ potrzeb
i mo¿liwoœci finansowych. Biblioteka nie ma ambicji konkurowania z bibliotekami publicznymi, które dzia³aj¹ w bli¿szej i dalszej
okolicy Politechniki Wroc³awskiej lub miejsc zamieszkania czytelników. Warunkiem atrakcyjnoœci biblioteki jest systematyczny dop³yw nowoœci, ale tak¿e ci¹g³e selekcjonowanie zbiorów, które sta³y siê nieprzydatne. Materia³y wycofane ze zbiorów przekazywane
s¹ na wewnêtrzn¹ gie³dê dla czytelników lub przekazywane innym
zainteresowanym bibliotekom, np. Zak³adu Karnego, Œl¹skiego
Okrêgu Wojskowego i do oœrodków wypoczynkowych politechniki. Biblioteka Beletrystyczna (BG-BB) od pocz¹tku swojego istnienia boryka siê z trudnoœciami lokalowymi. Brak miejsca na
najnowsze zbiory jest tak¿e czêstym powodem selekcji. Problem
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ten rozwi¹¿e dopiero budowa gmachu nowej biblioteki. Zebrane
w trakcie badañ materia³y oraz ich analiza pozwoli³y jedynie na
czêœciowe poznanie zagadnienia. Zadanie utrudnia fakt, ¿e badania w tak szerokim i ogólnym kontekœcie na tym terenie przeprowadzono tylko raz, w 1967 r. Pozosta³e dwie ankiety dotyczy³y
tylko czêœci zagadnieñ. Sonda¿ podkreœli³, ¿e tego typu placówka na Politechnice Wroc³awskiej pe³ni istotn¹ rolê, jest nieodzowna w strukturze uczelni (98% ankietowanych), ma atrakcyjny dla czytelników ksiêgozbiór. Dziêki swoim zbiorom pomaga w zdobywaniu wiedzy, kszta³tuje kulturê czytelnicz¹, rozwija
hobby czy wreszcie dostarcza rozrywki. Paradoksalnie w dobie
Internetu, kiedy nowoczesne technologie umo¿liwiaj¹ zdaln¹ komunikacjê, roœnie zapotrzebowanie na bibliotekê, jako miejsce
spotkañ twarz¹ w twarz – z bibliotekarzem, czy innym czytelnikiem, aby wymieniæ uwagi o przeczytanej ksi¹¿ce, gdzie mo¿na
nawi¹zaæ kontakty kole¿eñskie, spotkaæ inne osoby zainteresowane t¹ sam¹ lektur¹, gdzie mo¿na zwyczajnie porozmawiaæ.

ZAKOÑCZENIE
Obecne biblioteki beletrystyczne ciesz¹ siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹, jednak powinny dostosowaæ swoje us³ugi do teraŸniejszych potrzeb, a jednoczeœnie poszerzaæ ich zakres dzia³ania w oparciu o zbiory naukowe i popularnonaukowe. Wyspecjalizowane biblioteki beletrystyczne mog¹ stanowiæ równie¿ bazê dla nauki w³asnej pracowników i studentów. Znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ tradycje biblioteki, jej pozycja w instytucji oraz pomoc i ¿yczliwe wsparcie pracowników. Niezwykle wa¿na jest te¿ aktywna postawa samych bibliotekarzy, sposób
komunikowania siê z u¿ytkownikiem, chêæ pomocy, cierpliwoœæ przy
t³umaczeniu zawi³oœci, nawet je¿eli u¿ytkownik okreœla ksi¹¿kê po
kolorze ok³adki albo prosi np. „coœ z historii”.
Mimo rozwoju komputeryzacji w bibliotekach zawsze zostanie jakaœ grupa czytelników, którzy przede wszystkim bêd¹ oczekiwaæ
bezpoœredniego kontaktu z ksi¹¿k¹ i bibliotekarzem. Na szczêœcie.
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Ma³gorzata Kuziela
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej
Wroc³aw

WROC£AWSKIE SPOTKANIA
BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH
JAKO FORUM
BEZPOŒREDNIEJ WYMIANY INFORMACJI
WSTÊP
W strategiach rozwoju Politechniki Wroc³awskiej jednym z wa¿niejszych za³o¿eñ jest umiejêtnoœæ dostosowywania siê Uczelni do
tempa zmieniaj¹cych siê warunków funkcjonowania, a tak¿e sztuka
adaptacji sposobów do pe³nienia roli oœrodka intelektualnego. Uczelnia ma byæ miejscem edukacji „spo³eczeñstwa opartego na wiedzy”1.
Warunkiem powodzenia tej misji jest przede wszystkim podwy¿szanie kwalifikacji kadry odpowiedzialnej za kszta³cenie studentów. Biblioteka G³ówna, przy³¹czaj¹c siê do realizacji tego zadania – oprócz
sta³ej, nowoczesnej i maksymalnie dostosowanej do potrzeb uczelni
oferty w zakresie organizowania dostêpu najnowszych Ÿróde³ informacji – zaproponowa³a w³asny projekt pozyskania, przekazania i wykorzystania wiedzy dotycz¹cej funkcjonowania bibliotek na ró¿nych
kontynentach i stoj¹cych przed nimi zadañ. Zorganizowane na pocz¹tku lipca 2007 r. Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych
____________
1 http://www.pwr.wroc.pl/12353.xml
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(WSBP), na które zostali zaproszeni polscy i zagraniczni bibliotekarze,
pomyœlane zosta³y jako forum bezpoœredniej wymiany wiedzy i doœwiadczeñ z w³asnych praktyk zawodowych. WSBP dawa³y mo¿liwoœæ
zaprezentowania aktualnych i wa¿nych zagadnieñ dotycz¹cych pracy
bibliotekarzy i obs³ugi czytelnika, a tak¿e by³y prób¹ odpowiedzi na
pytanie o miejsce biblioteki w uczelni i regionie w kontekœcie ró¿nych
warunków funkcjonowania bibliotek polskich i zagranicznych.

GENEZA PROJEKTU
Biblioteka G³ówna Politechniki Wroc³awskiej od kilkudziesiêciu
lat by³a zainteresowana prowadzeniem wymiany wydawnictw
i wspó³prac¹ z uczelniami nie tylko polskimi, ale tak¿e z wieloma
wa¿nymi instytucjami naukowymi na œwiecie. Wieloletnie kontakty
z kontrahentami poprzez wymianê nie tylko wydawnictw, ale tak¿e
korespondencji listownej, telefonicznej czy te¿ w formie spotkañ
przyczyni³y siê do nawi¹zania przyjaznych wiêzi i nieoficjalnych serdecznych kontaktów. Pojawienie siê poczty elektronicznej, pozwalaj¹cej omijaæ s³u¿bow¹ drogê tradycyjnych listów, znacznie u³atwi³o
spontaniczn¹ i bezpoœredni¹ komunikacjê z partnerami wymiany. Pozornie banalna przyczyna prze³o¿y³a siê najpierw na zorganizowanie
wizyt kilku zaprzyjaŸnionych bibliotekarzy polonijnych, a nastêpnie
na pomys³ Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych.
Pierwsze spotkanie z bibliotekarzem Polakiem pracuj¹cym w Library of Congress, który zajmuje siê wymian¹, przynios³o tyle ciekawych wra¿eñ, informacji, spostrze¿eñ, ¿e przy nastêpnym spotkaniu
postanowiono poszerzyæ grono s³uchaczy o studentów z Ko³a Naukowego Instytutu Bibliotekoznawstwa, a w 2005 r. nasz goœæ sta³ siê
uczestnikiem ogólnopolskiego seminarium „Gromadzenie Zbiorów –
Sztuka Wyboru”, gdzie zaprezentowa³ swoj¹ bibliotekê i stanowisko
pracy, nie omijaj¹c szczegó³ów, o które trudno w fachowych wydawnictwach. Równie interesuj¹ce by³o spotkanie z pracownikiem British
Library i z bibliotekarzem jednej z najwiêkszych bibliotek amerykañskich z uniwersytetu w Stanford.
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Te bardziej przyjacielskie ni¿ zawodowe wizyty bibliotekarzy polonijnych przynios³y praktyczn¹ wiedzê, która pozwala³a unikn¹æ pope³nianych wczeœniej nieporozumieñ i gaf, a informacje na temat
funkcjonowania wzorcowych bibliotek œwiata znacznie u³atwi³a zrozumienie zasad wzajemnej wspó³pracy i prze³o¿y³a siê na p³ynne
i bezkonfliktowe kontakty. Okaza³o siê przy tym tak¿e, ¿e ¿adne formy komunikacji nie rekompensuj¹ bezpoœrednich rozmów pe³nych
pytañ, anegdot, ciekawostek, ale te¿ rzeczowych informacji.

PROJEKT
Doœwiadczenia i wnioski z wizyt zagranicznych goœci sta³y siê najsilniejsz¹ inspiracj¹ do zorganizowania podobnych spotkañ o szerszej formule. Tu¿ przed koñcem 2006 roku zapad³a decyzja i wyznaczono termin Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych na lipiec 2007.
Nadrzêdn¹ ide¹ projektu by³o zaproszenie do Wroc³awia bibliotekarzy Polaków mieszkaj¹cych za granic¹, czynnych zawodowo b¹dŸ
zwi¹zanych z prac¹ w bibliotece. Kluczem wyszukiwawczym by³ „bibliotekarz polonijny”, a nie typ biblioteki. Konsekwencj¹ tego za³o¿enia by³o przyjêcie konwencji spotkania, tak by ka¿dy zaproszony
bibliotekarz czu³ siê bardziej goœciem ni¿ uczestnikiem konferencji.
Celem spotkañ by³o wzajemne poznanie siê, integracja, konfrontacja
doœwiadczeñ i wiedzy na temat funkcjonowania bibliotek za granicami Polski, a tak¿e promocja w³asnych osi¹gniêæ.

POSZUKIWANIA
Kiedy pierwsze, jeszcze nieoficjalne zwiastuny Spotkañ rozpowszechni³y siê w œrodowisku bibliotekarskim, okaza³o siê, ¿e pomys³
zosta³ przyjêty z du¿ym zainteresowaniem, a nawet entuzjazmem. Powszechna akceptacja nie tylko ze strony œrodowiska, lecz tak¿e w³adz
uczelni i miasta by³a wielk¹ zachêt¹ i mobilizowa³a do pracy. Jednak¿e tylko maksymalna koncentracja, œwietna organizacja i zaanga¿owanie zespo³u pracowników Biblioteki G³ównej mog³o sprawiæ, by

234

Ma³gorzata Kuziela

w pó³ roku uporaæ siê z realizacj¹ projektu Spotkañ. Powodzenie
przedsiêwziêcia zale¿a³o nie tylko od wysi³ku organizatorów, decydowa³a o nim przede wszystkim obecnoœæ polonijnych goœci. Zastanawiano siê: kto przyjedzie? i co przedstawi?
Od momentu wysy³ania kartek bo¿onarodzeniowych z za³¹czon¹
informacj¹ o planowanym spotkaniu a¿ do ostatnich tygodni czerwca
2007 trwa³y misterne poszukiwania polskich bibliotekarzy w œwiecie.
W strategii wyszukiwania przyjêto dwie g³ówne metody: „pocztê pantoflow¹” i pocztê elektroniczn¹.
List o nastêpuj¹cej treœci zosta³ wys³any w setkach kopii do polskich i zagranicznych odbiorców.
Biblioteka G³ówna Politechniki Wroc³awskiej w dniach 4-6 lipca 2007
organizuje Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Informacje
z zaproszeniem do wziêcia udzia³u w spotkaniu wysy³amy do Bibliotekarzy –
Polaków pracuj¹cych w ró¿nych bibliotekach œwiata. Chcielibyœmy siê
poznaæ i zaprzyjaŸniæ z grup¹ bliskich nam zawodowo osób, a tak¿e
wymieniæ doœwiadczeniami i wiedz¹ o naszej pracy i o nas samych.
Bêdzie nam bardzo mi³o goœciæ Pañstwa na naszym spotkaniu, bêdziemy
tak¿e ogromnie wdziêczni za promocjê Konferencji wœród Kolegów Bibliotekarzy.*

Obszar poszukiwañ podzielono na strefy geograficzne. Pierwszy
list zawiadamiaj¹cy o konferencji zawiera³ proœbê o pomoc w dotarciu do potencjalnych goœci konferencji i skierowany by³ do pracowników Biblioteki G³ównej i bibliotek sieciowych Politechniki Wroc³awskiej, nastêpny do oœrodków naukowych Wroc³awia i Polski. Kolejnym obszarem poszukiwañ by³y adresy kontrahentów zagranicznych z wymiany. Pierwsza grupa listów w jêzyku polskim i angielskim trafi³a do wszystkich wiêkszych, mniejszych i ca³kiem ma³ych
bibliotek w Polsce i na œwiecie. Po tej grupie przysz³a kolej na instytucje wspomagaj¹ce dzia³ania bibliotek, czyli towarzystwa, stowarzyszenia, zwi¹zki bibliotekarzy itp. Poniewa¿ sprawa dotyczy³a Polonii,
uzasadnione by³o te¿ zwrócenie siê z proœb¹ o pomoc w poszukiwaniach do organizacji i wspólnot polonijnych. I ostatnia grupa, do
której przes³ano informacjê, to internetowe media takie, jak: witryny
____________
* Listy podawane s¹ w wersji oryginalnej.
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sieciowych gazet polonijnych i biuletyny fachowe. Wys³ano setki listów e-mail i wiele oficjalnych zaproszeñ do bibliotek polskich, bibliotek narodowych i do instytucji skupiaj¹cych dzia³alnoœæ polonijn¹ takich, jak: Wspólnota Polska czy Sta³a Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.
Równolegle do wysy³anej korespondencji prowadzona by³a „bezpoœrednia wymiana informacji”. Szybko i skutecznie rozchodzi³y siê ustne przekazy wœród zainteresowanych konferencj¹ grup zawodowych.
(…) przes³a³am Pani ofertê do kole¿anki z Kanady Lucyny Abrams i do
kolegi ze S³owacji Jacka Trancygiera. Prosi³am ¿eby odezwali siê do Pani.
Bêdê mia³a na uwadze poszukiwania bibliotekarzy polonijnych jak kogoœ uda
mi siê „namierzyæ” to dam znaæ.
Pozdrawiam serdecznie
Gra¿yna Bilska
Biblioteka Publiczna
K³odzko
(…) Poinformowalam dwie inne osoby tu z London, tez bibliotekarze z Polski,
które pracuj¹ w bibliotekach uniwersyteckich. Mam jeszcze jedna kole¿ankê,
która jest polonistka, a tutaj skoñczy³a studia bibliotekoznawcze i pracuje
w bibliotece publicznej. Tez jej dam znaæ.
Lucyna Abrams
University of Western Ontario,
London, Kanada

Do organizatorów dociera³y adresy bibliotekarzy pracuj¹cych na
terenie Niemiec czy Francji.
(…) myœlê, ¿e bêdê mog³a pomoc i podaæ parê adresów, sama tez chêtnie
wezmê w niej udzia³, serdecznie pozdrawiam
Gra¿yna Twarda
Biblioteka Collegium Polonicom

Telefonicznie skontaktowano siê z RPA, Francj¹, Niemcami i USA.
Front poszukiwañ obj¹³ Australiê, Rosjê, Amerykê Po³udniow¹ i maleñkie miasto w Szkocji.
Od prawie dwudziestu lat pracuje w bibliotece publicznej w West Lothian
(Szkocja), blisko Edynburga, proszê o przes³anie warunków udzia³u
w spotkaniu.
Pozdrowienia. Bogumila Smerecka.
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Problematyczne nie by³o wysy³anie zaproszeñ, lecz przekonanie adresatów do idei konferencji i zachêcenie ich, by wybrali siê, czêsto
w bardzo dalek¹ podró¿, poœwiêcaj¹c swój urlop i nierzadko w³asne pieni¹dze. Przy czym, na etapie zaproszeñ, pewne by³y tylko dwa fakty: temat konferencji i jej termin. Program dnia polonijnego opiera³ siê na
bardzo ogólnych dwóch tematach: „Biblioteki polskie w œwiecie” i „Polacy w bibliotekach na œwiecie”. Warunkiem wype³nienia tych dwóch
bloków konkretnymi referatami by³a akceptacja zaproszenia i chêæ prezentacji. Tymczasem brak programu to brak argumentów perswazji.
Jednak chêæ spotkania, têsknota za Polsk¹ i wiara, ¿e efekt konferencji wynagrodzi wczeœniejsze w¹tpliwoœci i k³opoty zwi¹zane z przyjazdem do Wroc³awia, okaza³y siê dla bibliotekarzy polonijnych najbardziej przekonuj¹ce. Pierwsze listy z Argentyny i USA z aprobat¹
zaproszenia wywo³a³y entuzjazm.
Styczeñ 2007
Dziêkujê za zaproszenie na konferencje. Odpowiem na zaproszenie za kilka
dni. Wyjazd kusi z rozmaitych wzglêdów.
Na razie, ¿yczê sukcesów!
Eva Eslami
Princeton University Library, USA
Styczeñ 2007
Z wielka radoœci¹ dowiedzia³am siê od mojej kole¿anki Oli Giwer o spotkaniu
bibliotekarzy we Wroc³awiu. (…) Mo¿liwoœæ uczestniczenia w takim spotkaniu
bardzo mnie rozentuzjazmowa³a - zw³aszcza po obejrzeniu cudownych
fotografii. (…) Z nadzieja ¿e siê osobiœcie poznamy przesy³am Pani bardzo
serdeczne pozdrowienia z dalekiego Buenos Aires.
Marta Bryszewska

Ka¿da kolejna pozytywna odpowiedŸ to nie mniejsza radoœæ i coraz
wiêksze szanse u³o¿enia programu dnia polonijnego, a w efekcie realizacji ca³ego przedsiêwziêcia. Bardzo sympatycznym akcentem, w prawie ka¿dym otrzymanym liœcie, by³a pozytywna ocena pomys³u spotkañ. Du¿y procent zaproszonych goœci polonijnych z racji wczeœniej
ustalonych planów, braku funduszy b¹dŸ zgody prze³o¿onych nie mog³o
wzi¹æ udzia³u w Spotkaniach, lecz ciep³e s³owa skierowane do organizatorów dawa³y nadziejê na udzia³ goœci w kolejnych spotkaniach.
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Dziêkujê serdecznie za zaproszenie na spotkanie bibliotekarzy polonijnych.
To wspania³y pomys³-gratuluje pomys³u. Chêtnie przyjecha³abym do
Wroc³awia ponownie ale niestety termin 4-6 lipca ju¿ mam zajêty
¿yczê udanego spotkania. Pozdrawiam serdecznie, Maria A. Jankowska
Stanford University, USA
Dziêkujê bardzo za zaproszenie, jednak¿e w lipcu nie bêdê w stanie
przyjechaæ do Polski. Proszê mnie informowaæ o nastêpnych spotkaniach
albo podobnych inicjatywach w Polsce.
Serdecznie dziêkujê i pozdrawiam.
Wojciech Siemaszkiewicz
The New York Public Library, Slavic and Baltic Division

REALIZACJA
„Ponad 120 uczestników wziê³o udzia³ we Wroc³awskich Spotkaniach Bibliotekarzy Polonijnych, które odbywa³y siê od 4 do 6 lipca
br. na Politechnice Wroc³awskiej. Przyjechali z Niemiec, S³owacji,
Wêgier, Macedonii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, a tak¿e zza
oceanu – z Argentyny, Kanady i Stanów Zjednoczonych”2.
Patronat honorowy nad konferencj¹ objêli: minister nauki i szkolnictwa wy¿szego prof. Micha³ Seweryñski, prezydent Wroc³awia Rafa³ Dutkiewicz, marsza³ek województwa dolnoœl¹skiego Andrzej £oœ,
rektor Politechniki Wroc³awskiej prof. Tadeusz Luty oraz rektor Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Leszek Pacholski.
Rangê Spotkañ podkreœla³ fakt, ¿e w inauguracji wyj¹tkowo udzia³
wziêli rektor uczelni i grono prorektorów. Serdeczne powitanie goœci
przez gospodarza Spotkañ dyrektora Biblioteki G³ównej dr Henryka
Szarskiego i wyk³ad prof. Jana Miodka „Rzecz o jêzyku ¿ywym. Polszczyzna po roku 1989” sprawi³y, ¿e oficjalny charakter otwarcia nabra³ lekkoœci i prze³ama³ tremê uczestników konferencji.
Trzydniowy program Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych zosta³ przez organizatorów roboczo podzielony na: dzieñ polonijny, dzieñ polski i dzieñ wroc³awski. Ka¿dy z dni by³ tematycz____________
2 Polonijni Bibliotekarze we Wroc³awiu, „Pryzmat: Pismo Informacyjne Politechniki Wroc³awskiej” 2007, nr 214, s. 20.
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nie „indywidualnym bytem”, ale wszystkie po³¹czy³a idea „bezpoœredniej wymiany informacji”. Program zosta³ tak zaprojektowany, by
ka¿da z grup – bibliotekarze polscy i zagraniczni – mog³a wzajemnie
przekazaæ sobie jak najwiêksza dawkê wiedzy i doœwiadczeñ.

DZIEÑ POLONIJNY
Czas konferencyjny przeznaczony by³ wy³¹cznie na referaty goœci
polonijnych. Zaprezentowanych zosta³o 15 tematów skupionych wokó³ zagadnieñ dotycz¹cych poziomu us³ug bibliotecznych, standardu
obs³ugi u¿ytkowników, warunków pracy oraz rozwoju i presti¿u zawodowego bibliotekarzy, szkoleñ bibliotecznych dla studentów i sposobów pozyskiwania czytelników. O tym wszystkim mo¿emy siê
przekonaæ, zagl¹daj¹c do artyku³ów zamieszczonych w 6 tomie
„Z Problemów Naukowych Bibliotek Wroc³awia”.
Poza t¹ czysto praktyczn¹ wiedz¹ poznaliœmy ludzi, którzy z ofiarnoœci¹ i pasj¹ tworz¹ biblioteki polonijne i pielêgnuj¹ Polskoœæ. Pokazano nam równie¿, jak spe³niaæ potrzeby czytelników w bibliotekach
publicznych, zapewniaj¹c im wszelkie standardy wygody i nowoczesnoœci, oraz jak zwróciæ uwagê w³adz uczelni, miasta i regionu na zasadnoœæ istnienia bibliotek. Nasi zagraniczni przyjaciele udowodnili
te¿, ¿e s¹ grup¹ zdolnych, niezwykle ambitnych i pracowitych osób,
skoro potrafili – czasem w bardzo krótkim czasie – opanowaæ tak trudny jêzyk jak szwedzki, wêgierski czy holenderski na tyle dobrze by
móc pracowaæ w zawodzie bibliotekarza w renomowanych oœrodkach.

DZIEÑ POLSKI
W drugim dniu konferencji g³os zabrali bibliotekarze, wydawcy i dystrybutorzy polscy zajmuj¹cy siê zagadnieniami z bloku tematycznego
Ksi¹¿ki elektroniczne w bibliotece i na rynku, obejmuj¹cego:
– rynek zagranicznych ksi¹¿ek elektronicznych,
– metody oceny poszczególnych ofert i produktów,
– negocjowanie kontraktów – lokalnie w bibliotekach i centralnie
w skali kraju,
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– statystyki wykorzystania ksi¹¿ek elektronicznych – potrzeba standaryzacji,
– sposoby zwiêkszania efektywnoœci wykorzystania zakupionych
ksi¹¿ek elektronicznych,
– ksi¹¿ki elektroniczne w bibliotekach akademickich – zamiast czy
oprócz ksi¹¿ek drukowanych)3.
Starannie przygotowane prezentacje wype³nione liczbami, faktami
i gotowymi wnioskami pokaza³y profesjonalizm i otwartoœæ polskich
bibliotekarzy na wa¿ne i aktualne zjawisko ksi¹¿ki elektronicznej i gotowoœæ na przyjmowanie nowoczesnych rozwi¹zañ i standardów obs³ugi czytelników. Bibliotekarze polonijni z respektem odnieœli siê do
poziomu naukowego polskich kolegów i ich zawodowej aktywnoœci.

DZIEÑ WROC£AWSKI
To czas na uspokojenie emocji i wymianê nie tylko pokonferencyjnych spostrze¿eñ. Podczas wizyty w Zak³adzie Narodowym im.
Ossoliñskich, w trakcie spacerów po wroc³awskiej starówce, a potem
przy polskiej grilowanej szynce by³a okazja, by przekazaæ sobie sumê
zebranych wra¿eñ, wymieniæ wizytówki i adresy, zaprzyjaŸniæ siê ze
sob¹ podczas wspólnej zabawy i zapamiêtaæ swoje imiona. Zachwyceni miastem goœcie stali siê emisariuszami has³a „Wroc³aw Miastem
Spotkañ”, wyra¿aj¹c przy tym nadziejê na ponown¹ wizytê i spotkanie w gronie przyjaznych im polskich bibliotekarzy.

WYNIKI
Najwa¿niejszym celem Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych by³a „bezpoœrednia wymiana informacji”. W opinii goœci zamierzenie to uda³o siê zrealizowaæ z powodzeniem. Œwiadcz¹ o tym
liczne listy skierowane do organizatorów po konferencji.
(…) tu Eva z New Jersey. Ju¿ jestem z powrotem, prowadz¹c normalny
tryb ¿ycia. Muszê powiedzieæ, ¿e ka¿dy by³ ciekawy dowiedzieæ siê
____________
3 http://apin.bg.pwr.wroc.pl/WSBP/index.html
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o konferencji, szczególnie z-ca dyrektorki biblioteki. Z pochodzenia Polakiem
i by³y szef mojej grupy ju¿ 20 lat temu. Nie mogê siê dosyæ nadziêkowaæ
Wam, za tak¹ wspania³¹ konferencjê. Jestem pe³na podziwu jak Wyœcie tak
œwietnie to zorganizowali. Przecie¿ ile czasu i forsy w to w³o¿ono. Bravo,
bravo, bravo.
Eva Eslami
Princeton University Library, USA
(…) By³o mi wspaniale z Wami, nie mam s³ów podziêkowania... By³ to
najpiêkniejszy czas mojej „kariery zawodowej”, spêdzony w gronie tak
serdecznych ludzi... Dziêkuje za wszystko z ca³ego serca.. (…).
Ma³gorzata Maczkowska
Biblioteka Uniwersytecka, Bitola/ Macedonia

Ogromnie cieszy te¿ fakt przeniesienia „wymiany” z sali konferencyjnej na terytorium miêdzynarodowe. Osobiste spotkania i wzajemne sympatie goœci Spotkañ, zapocz¹tkowa³y wspó³pracê i serdeczne
kontakty pomiêdzy nimi.
(…) Dziêki Spotkaniu mia³am okazje poznaæ wiele ciekawych osób.
Skontaktowa³ siê ze mn¹ Pan Wladysik z Kanady, przedstawi³ nasz¹
bibliotekê na konferencji Bibliotekarzy i Muzealników w Londynie. Co
wywo³a³o wielkie zainteresowanie z ich strony i zaproponowali abyœmy siê
do nich przy³¹czyli. (…)
Marta Bryszewska z Buenos Aires

Po powrocie do swoich krajów goœcie spotkañ siêgnêli do adresów
zaprzyjaŸnionych konferencyjnych s¹siadów nie tylko po to, by ustalaæ
zawodowe szczegó³y, ale tak¿e umówiæ siê z nimi na prywatne spotkanie.
(…) chcia³abym pojechaæ do Londynu, by³am tam 2 razy, mam to szczêœcie,
¿e mam tam kuzynkê - Przyjació³kê, to jedno, a czêsto te¿ myœlê o Pani
El¿biecie z British Library, bardzo ciekawa i urokliwa osoba, w³aœciwie, to
umówi³yœmy siê w³aœnie w Londynie.
Ewa Rutkiewicz

Dobrym pomys³em na kontynuacjê i podtrzymanie kontaktów wydaje siê stworzenie internetowego forum. Zamieszczone adresy i fotografie uczestników u³atwi³yby identyfikacjê i zapewni³y wygodn¹
wymianê informacji. Tutaj tak¿e by³oby miejsce na apele o pomoc
w rozwi¹zywaniu problemów i zadawanie pytañ.
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Mam nastêpuj¹ce pytanie do Kolegów i Kole¿anek Bibliotekarzy:
W jaki sposób s¹ u Was wprowadzane ksi¹¿ki elektroniczne do katalogu?
Czy dodajecie ewt. w³asny kod klasyfikacji ?
Zbieram argumenty za i przeciw klasyfikowaniu ksi¹¿ek elektronicznych
i jestem ciekawa jak podchodz¹ do tego problemu inne biblioteki.
Z góry dziêkujê za odpowiedz!
Serdecznie pozdrawiam
Zofia Brinkman, Delft, Holandia

Forum spe³nia³oby tak¿e rolê tablicy og³oszeñ i dawa³oby pole do
rekrutacji potencjalnych goœci przysz³ych Spotkañ.
Mierz¹c efekty konferencji, warto wspomnieæ o promocyjnej roli
przedsiêwziêcia. Jeszcze zanim dosz³o do realizacji Spotkañ szyld Biblioteki G³ównej Politechniki Wroc³awskiej dziêki wys³anym listom,
zaproszeniom, anonsom i ustnym przekazom zaistnia³ w setkach miejsc
w Polsce i na œwiecie. Pomys³ przedsiêwziêcia zwróci³ przychyln¹
uwagê w³adz szko³y, miasta i innych urzêdów pañstwowych na aktywnoœæ Biblioteki. Artyku³y z konferencji w wersji elektronicznej i drukowanej opublikowane nie tylko w polskim wydaniu, ale umieszczane
tak¿e przez naszych zagranicznych goœci w lokalnych mediach, poza
trwa³ym zapisem wydarzeñ s¹ ponadczasow¹ i ponadterytorialn¹ tub¹
promuj¹c¹ Wroc³aw i Politechnikê Wroc³awsk¹ z Bibliotek¹ G³ówn¹.
Na konferencji dosz³o tak¿e do symbolicznej, a w³aœciwie kurtuazyjnej wymiany wydawnictw. Krajowy Oœrodek Dokumentacji Zabytków przekaza³ w darze uczestnikom Spotkañ piêknie wydany tytu³: Historic Monuments in Poland, gospodarze Biblioteki G³ównej
do³¹czyli materia³y promuj¹ce uczelniê i miasto, a przybywaj¹cy zagraniczni goœcie zrewan¿owali siê pami¹tkami w postaci albumów,
filmów i folderów prezentuj¹cych ich miejsca pracy i zamieszkania.
Sukcesem lokalnym Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych by³a integracja œrodowiska naukowego Wroc³awia. Goœæmi konferencji byli przedstawiciele wielu wroc³awskich uczelni. Swoj¹ obecnoœæ wyraŸnie zaznaczy³a Biblioteka Uniwersytecka, która wziê³a
udzia³ w sesji posterowej i Ossolineum goszcz¹ce bibliotekarzy polonijnych w trzecim dniu konferencji.
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PODSUMOWANIE
Pomys³ zorganizowania WSBP nie wzi¹³ siê ani z obowi¹zku, ani
z koniecznoœci; by³ wywo³any dzieciêc¹ ciekawoœci¹ œwiata i atawistyczn¹ potrzeb¹ rozmowy z drugim cz³owiekiem bez poœrednictwa
wygodnych, ale jedynie wirtualnych œrodków komunikacji. Spotkanie
we Wroc³awiu pomimo oficjalnego charakteru zostawi³o wra¿enie rodzinnego zjazdu, którego cz³onkowie rozpierzchli siê po œwiecie,
a którym zapewniono jedynie warunki spotkania, gdzie mogliby
podzieliæ siê w³asnymi doœwiadczeniami, osi¹gniêciami, wspomnieniami i planami na przysz³oœæ. Obecnoœæ dwudziestu dwóch osób,
które pokonuj¹c niejedn¹ formaln¹ przeszkodê i d³ug¹ podró¿, przyby³y do Wroc³awia, ich przychylne opinie i podziêkowania pozostawi³y wra¿enie, ¿e po obu stronach istnieje potrzeba tego typu spotkañ
i ¿e nale¿y je kontynuowaæ. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e poza trwa³ym zapisem Spotkania w postaci artyku³ów w formie elektronicznej4
i drukowanej utrwali siê tak¿e przekonanie o koniecznoœci zorganizowania kolejnych Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych.
____________
4 http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/ [dostêp 20 grudnia 2007].

Bo¿ena Grocholska
Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej
Wroc³aw

WYWIAD
Z MARI¥ MA£GORZAT¥ MACZKOWSK¥
Z MACEDONII,
uczestniczk¹ Wroc³awskich Spotkañ Bibliotekarzy Polonijnych
(4-6 lipca 2007)
Po ukoñczeniu studiów swoje doros³e ¿ycie zaczê³a Pani na Ba³kanach...
W Macedonii mieszkam na sta³e
ju¿ prawie od dwudziestu siedmiu lat.
W roku 1980, bêd¹c na ostatnim roku
studiów Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego, wysz³am za m¹¿
za Macedoñczyka. Rok póŸniej wyjecha³am z Polski i osiedli³am siê na
po³udniu ówczesnej Jugos³awii, w Bitoli. Tutaj znalaz³am w Bibliotece
Uniwersyteckiej swoj¹ pierwsz¹ pracê, tutaj urodzi³a siê i wychowa³a
trójka naszych dzieci. Macedonia sta³a siê moim drugim domem, moja drug¹ ojczyzn¹. Podobnie jest z naszymi dzieæmi – dla nich Polska
sta³a siê drugim domem. Obie nasze córki wyjecha³y na studia do Pol-
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ski. Starsza ju¿ je skoñczy³a i podjê³a pracê w Krakowie, a m³odsza
studiuje we Wroc³awiu. Syn uczy siê jeszcze w szkole œredniej, ale
i on nie wyklucza mo¿liwoœci wyjazdu do Polski na studia. ¯yjemy
wiêc wszyscy jakby w obu krajach jednoczeœnie, obie ojczyzny s¹ nam
równie bliskie.
Obecnie zmieni³y siê relacje zawodowe i nie ma znaczenia, w jakim
kraju na œwiecie pracuje np. informatyk, a lista zawodów rozszerza
siê; jednak dwadzieœcia kilka lat temu by³a bardzo ograniczona. Pani
swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³a z bibliotek¹ czy od pocz¹tku z powodzeniem? W jakim stopniu studia filologiczne okaza³y siê przydatne?
Pracê w Bibliotece Uniwersyteckiej znalaz³am dopiero po kilku latach od osiedlenia siê w Bitoli. Zna³am ju¿ wtedy bardzo dobrze jêzyk macedoñski, wiêc mog³am bez problemu poradziæ sobie w pracy
ze wszystkimi obowi¹zkami. Pocz¹tki mojej pracy w Bibliotece
wspominam bardzo dobrze. Zosta³am od razu zaakceptowana przez
grono moich macedoñskich kole¿anek i kolegów, mog³am zawsze liczyæ na ich pomoc i przyjaŸñ.
Od pocz¹tku pracujê w Dziale Opracowania Zbiorów Bibliotecznych, a moje wykszta³cenie filologiczne jest bardzo przydatne, poniewa¿ mam czêsto kontakt z literatur¹ w ró¿nych jêzykach s³owiañskich. Wykorzystujê w pracy nie tylko znajomoœæ jêzyka polskiego,
ale równie¿ jêzyka starocerkiewno s³owiañskiego, którego uczy³am
siê na studiach. Pracujê w dziale opracowania zbiorów, pomagam
przy klasyfikacji polskich zbiorów, zajmujê siê tak¿e t³umaczeniami.
Czyli Biblioteka w Bitoli ma w swojej kolekcji literaturê polsk¹, jeœli tak czy s¹ to wy³¹cznie t³umaczenia?
Biblioteka w Bitoli ma w swoich zbiorach t³umaczenia literatury
polskiej na jêzyk macedoñski, serbski i chorwacki. S¹ to dzie³a ponad
czterdziestu polskich pisarzy i poetów. Mamy w swych zbiorach dzie³a Mickiewicza, S³owackiego, Sienkiewicza, Reymonta, D¹browskiej,
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¯eromskiego, Andrzejewskiego, Lema, Gombrowicza, Mi³osza, Ró¿ewicza, Szymborskiej, H³aski, Fidlera, Kosidowskiego i innych. Posiadamy równie¿ prace naukowe jêzykoznawców polskich, którzy mieszkaj¹ w Polsce lub Macedonii, ale wspó³pracuj¹ z jêzykoznawcami
macedoñskimi i wspólnie wydaj¹ swoje prace na trenie Macedonii.
Pracownicy naukowi z Polski wyk³adaj¹ na ró¿nych wydzia³ach
uczelni macedoñskich. Niektórzy z nich s¹ cz³onkami Macedoñskiej
Akademii Nauk, jak prof. Zuzanna Topoliñska, wybitny polski jêzykoznawca. Posiadamy w swoich zbiorach wiele prac prof. Topoliñskiej, wydanych po polsku.
Bywa Pani w bibliotekach polskich. Czy styl pracy ró¿ni siê w bibliotekach akademickich obu krajów?
Biblioteki w Macedonii i w Polsce maj¹ podobny styl pracy, bibliotekarze maj¹ te¿ ten sam zaanga¿owany stosunek do pracy, podobne
jest tak¿e ich poœwiêcenie w celu zaspokojenia potrzeb czytelników.
Biblioteki akademickie w Macedonii i w Polsce wyró¿niaj¹ siê jednak od innego typu bibliotek lepszym dofinansowaniem, wiêkszym
wsparciem ró¿norodnych instytucji, a tym samym lepszymi warunkami i wiêksz¹ ofert¹ dla swoich u¿ytkowników: studentów i pracowników naukowych.
Kontynuuj¹c temat polskoœci: uczestniczy Pani w niektórych konferencjach i innych spotkaniach œrodowiskowych w Polsce. Czy nawi¹za³a Pani sta³y kontakt biblioteki w Bitoli z któr¹œ z polskich bibliotek?
Rozpoczê³am wspó³pracê naszej biblioteki z Dolnoœl¹sk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ we Wroc³awiu. W najbli¿szych miesi¹cach dojdzie do
realizacji projektu wspó³pracy obu bibliotek i wzajemnych odwiedzin
bibliotekarzy w Macedonii i w Polsce.
Latem tego roku uczestniczy³am we Wroc³awskich Spotkaniach Bibliotekarzy Polonijnych i zaprezentowa³am uczestnikom Spotkañ
dzia³alnoœæ biblioteki w Bitoli (Wielofunkcyjnoœæ Biblioteki Uniwer-
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syteckiej w Bitoli). Wielk¹ satysfakcjê sprawi³o mi uczestniczenie
w Spotkaniach i mo¿liwoœæ opowiedzenia o swojej pracy we w³asnym jêzyku. Nawi¹zane w trakcie Spotkañ kontakty z bibliotekarzami z Polski i ró¿nych zak¹tków œwiata zapocz¹tkowa³y przyjaŸñ
i wspó³pracê z wieloma z nich.
Czy wspó³pracuje Pani z innymi oœrodkami w Macedonii skupiaj¹cymi Polaków?
Staram siê utrzymywaæ kontakt z Polakami mieszkaj¹cymi na terenie Bitoli i reszty kraju. S³u¿¹ temu przede wszystkim coroczne spotkania Polaków w Skopje i organizacja Dni Kultury Polskiej w Macedonii. Popularyzujemy kulturê polsk¹ w Macedonii, zacieœniamy
kontakty Macedoñczyków z Polakami. Pomaga nam w tym Ambasada Polska w Skopje. Polacy w Macedonii s¹ postêpow¹ i dobrze zorganizowan¹ grup¹ i przyczyniaj¹ siê do rozwoju tego kraju we wszystkich dziedzinach.
A Pani wizja futurystyczna biblioteki z uwzglêdnieniem globalizacji i wspó³czesnych b¹dŸ przysz³oœciowych mo¿liwoœci technicznych....
Biblioteka przysz³oœci bêdzie swoje zbiory udostêpnia³a drog¹
elektroniczn¹ – poprzez komputer, telefon komórkowy i inne nowoczesne sposoby. Wymiana informacji, wypo¿yczanie zbiorów bibliotecznych bêd¹ b³yskawicznie realizowane i mo¿liwe z ka¿dego miejsca na ziemi. Biblioteki na ca³ym œwiecie po³¹cz¹ siê w jeden system
biblioteczno-informacyjny, a wszystkie biblioteki osi¹gn¹ ten sam
wysoki poziom rozwoju. Wierzê, ¿e biblioteki przysz³oœci bêd¹ ca³¹
swoj¹ nowoczesnoœci¹ i zastosowaniem rozwiniêtej technologii znakomicie s³u¿y³y czytelnikom, ale wierzê te¿, ¿e ksi¹¿ka w swej klasycznej postaci nie zniknie za naszych pó³ek.
Mo¿e przenios³a Pani jakiœ element polskiej tradycji czy kultury do
swojego otoczenia?
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Szanujê polskie tradycje i stara³am siê przenieœæ je na tutejszy
grunt. W moim domu obchodzi siê wszystkie œwiêta po dwa razy –
œwiêta katolickie i prawos³awne. Jest to bardzo mi³e i dostarcza mojej rodzinie i naszym tutejszym przyjacio³om du¿o radoœci. Wigiliê
obchodzimy w gronie kilku rodzin polsko-macedoñskich. Po wspólnie przygotowanej œwi¹tecznej wieczerzy najpiêkniej œpiewaj¹ po
polsku kolêdy nasi macedoñscy mê¿owie.
Nie poprzestajemy na kultywowaniu tradycji polskich w Macedonii. Tutejsza Polonia stara siê przybli¿yæ mieszkañcom Bitoli kulturê
polsk¹. Od kilkunastu lat dzia³a na terenie Macedonii Towarzystwo
PrzyjaŸni i Wspó³pracy Macedoñsko-Polskiej „Wis³a”, które co roku
organizuje w listopadzie Dni Kultury Polskiej w Macedonii. Jestem
przewodnicz¹c¹ filii Towarzystwa „Wis³a” w Bitoli i od wielu lat jestem wspó³organizatorem wystawy grafiki polskiej, a tak¿e koncertu
„Wieczór Chopina”. W koncercie bierze udzia³ m³odzie¿ ze szko³y
muzycznej w Bitoli. W trakcie koncertu utwory Chopina s¹ przeplatane poezj¹ polsk¹, czytan¹ w jêzyku polskim i macedoñskim. Te polskie imprezy kulturalne sta³y siê ju¿ tradycyjnymi imprezami w Bitoli i maj¹ swoich licznych mi³oœników.
¯ycie zawodowe nieod³¹cznie przenika siê z prywatnym. Na kszta³t
relacji wp³ywaj¹ nie tylko cechy indywidualne, ale te¿ kultura, tradycje, nawet klimat danej spo³ecznoœci. Jak to jest w Macedonii?
Macedoñczycy s¹ narodem ciep³ym, serdecznym, pozytywnie nastawionym do ¿ycia. Tutejsze s³oñce wype³nia serca ludzi i wp³ywa
na ich usposobienie. S¹ otwarci na zmiany, pogodni i uczynni. S¹ tak¿e bardzo towarzyscy, dowcipni i rozœpiewani.
W pracy panuje bezpoœrednia, mi³a atmosfera. Wielu z nas kontaktuje siê ze sob¹ w ¿yciu prywatnym, a przyjaŸñ jest tutaj sta³ym elementem ¿ycia.

WROC£AWSKIE
SPOTKANIA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH
PROGRAM
4 lipca (œroda)
BIBLIOTEKA W UCZELNI I REGIONIE
Aula, Gmach G³ówny Politechniki Wroc³awskiej

• Otwarcie Konferencji przez JM Rektora Politechniki Wroc³awskiej
prof. Tadeusza LUTEGO
• Oferta Politechniki Wroc³awskiej dla studentów zagranicznych. Monika HARDYGÓRA – Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wroc³awskiej
• Rzecz o jêzyku ¿ywym. Polszczyzna po roku 1989. Jan MIODEK –
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroc³awskiego
Prowadzenie: Adolf JUZWENKO – Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich we Wroc³awiu
• Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz przy Uniwersytecie McGill w Montrealu i jej dzia³alnoœæ. Stefan W£ADYSIUK – Polish
Institute and Library, McGill University, Montreal, Kanada
• Biblioteka Instytutu Polskiego w Berlinie – biblioteka polska, polonijna czy berliñska? Annekathrin GENEST – Instytut Polski w Berlinie, Niemcy
• Biblioteka Polska w Buenos Aires – prezentacja. Marta BRYSZEWSKA – Biblioteka Polska w Buenos Aires, Argentyna
• Katalogowanie wczoraj i dziœ w Bibliotece Princeton University.
Eva ESLAMI – Princeton University Library, USA
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• Rynek zagranicznych ksi¹¿ek elektronicznych. Marcin GABRIEL –
International Publishing Service, Polska
Prowadzenie: Henryk SZARSKI – Biblioteka G³ówna Politechniki
Wroc³awskiej
• Najnowsze osi¹gniêcia w dziedzinie elektronicznego przep³ywu informacji w Bibliotece Uniwersytetu w Ontario. £ucja ABRAMS
– University of Western Ontario, London, Kanada
• Wielofunkcyjnoœæ Biblioteki Uniwersyteckiej w Bitoli. Maria Ma³gorzata MACZKOWSKA, NU Univerzitetska Biblioteka „Sv. Kliment Ohridski”, Bitola, Macedonia
• Systemy kszta³cenia i wynagradzania bibliotekarzy w Niemczech.
Bernard KWOKA – Martin-Optiz-Bibliothek, Herne, Niemcy
• Országos Idegennyelvû Könyvtár – Ogólnokrajowa Biblioteka Jêzyków Obcych w Budapeszcie. El¿bieta ZIELIÑSKA-SUTÁNÉ –
Országos Idegennyelvû Könyvtár, Budapeszt, Wêgry
• Biblioteka w centrum miasta. Katalin Mészáros VASNÉ, Paulina
Anna HALASI – Biblioteka Wojewódzka im. J. Katona w Kecskemet, Wêgry
• Oblicze nowoczesnej biblioteki, czyli czego oczekuj¹ czytelnicy od
katalogu bibliotecznego i jak spe³niæ ich oczekiwania. Primo firmy
Ex Libris. Rados³awa DZIUBECKA, Maciej DZIUBECKI – ALEPH
Polska/Ex Libris, Warszawa, Polska
Prowadzenie: Maria PID£YPCZAK-MAJEROWICZ – Instytut
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie
• Od bibliotekarza i dokumentalisty do brokera informacji. Celina
KWIATEK-MACK – Deutsch-Polnisches Median und Dokumentationszentrum, Collegium Polonicum. Europa Universitat Viadrina,
Frankfurt, Niemcy
• Pedagogiska centralen – model pedagogicznego centrum w Malmö.
Aleksandra ERLANDSSON – Centralna Biblioteka Pedagogiczna
w Malmö, Szwecja
• Student u¿ytkownikiem informacji. Dzia³alnoœæ dydaktyczna Centralnej Biblioteki Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego. Danuta
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KISS – Centralna Biblioteka Uniwersytetu Zachodnio-Wêgierskiego, Sopron, Wêgry
• Bibliotekarz polonijny – wiêcej ni¿ bibliotekarz. Doœwiadczenia
z pracy w Toronto Public Library. Jolanta GRZELCZYK – Dzia³
Promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej, Wroc³aw, Polska
• Ca³y œwiat widzi NUKAT. Maria BURCHARD – Centrum NUKAT
Biblioteki Uniwersyteckiej, Warszawa, Polska
• Polskie biblioteki na Litwie. Zdzis³aw GÊBO£YŒ – Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Œl¹skiego
w Katowicach, POLSKA
5 lipca (czwartek)
KSI¥¯KI ELEKTRONICZNE W BIBLIOTECE I NA RYNKU
Prowadzenie: Artur JAZDON – Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
• Rewolucja Gutenberga – prze³om cyfrowy. Próba porównania. Ma³gorzata GÓRALSKA – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw, Polska
• E-ksi¹¿ki w bibliotece akademickiej: dostêp i promowanie zbiorów
w Bibliotece G³ównej Politechniki Warszawskiej. Alicja POTOCKA
– Biblioteka G³ówna Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Polska
• Statystyki wykorzystania ksi¹¿ek elektronicznych. Potrzeba standaryzacji. Urszula Anna WOJTASIK – Biblioteka G³ówna i OINT Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw, Polska
• Ksi¹¿ki elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu –
stopieñ zainteresowania czytelników na tle wykorzystania pozosta³ych Ÿróde³ elektronicznych. Micha³ PIJEWSKI – Biblioteka Uniwersytecka, Poznañ, Polska
• Najczêœciej udostêpniane skrypty Politechniki Wroc³awskiej w wersji elektronicznej i drukowanej. Danuta DUDZIAK – Biblioteka
G³ówna Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw, Polska
• Ebrary: uniwersalna platforma ksi¹¿ek elektronicznych i nie tylko.
Springer eBook Collection – jedna z najbardziej obszernych kolek-

252

Wroc³awskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych

cji ksi¹¿ek naukowych online. Arkadiusz GRZEGORSKI – A.B.E.
Marketing, Warszawa, Polska
Prowadzenie: Gra¿yna PIOTROWICZ – Biblioteka Uniwersytecka we Wroc³awiu
• Polski rynek ksi¹¿ek internetowych i jego wykorzystanie w bibliotekach. Grzegorz CZAPNIK – Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu £ódzkiego, £ódŸ, Polska
• Optymalizacja kolekcji Ÿróde³ elektronicznych w bibliotece akademickiej. Iwona SÓJKOWSKA, Filip PODGÓRSKI – Biblioteka
G³ówna Politechniki £ódzkiej, £ódŸ, Polska
• Metoda oceny zawartoœci kolekcji MyiLibrary w kontekœcie jej zakupu. Studium przypadku. Danuta DUDZIAK – Biblioteka G³ówna
Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw, Polska, Magdalena IWAÑSKA
– studentka V-go roku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw, Polska
• E-publikacje BUWr jako wsparcie dydaktyki akademickiej i promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Œl¹ska. Gra¿yna PIOTROWICZ, Tomasz KALOTA, Edyta KOTYÑSKA – Biblioteka Uniwersytecka, Wroc³aw, Polska
• Wybrane komercyjne serwisy e-ksi¹¿ek: Knovel, SafariBooksOnline
oraz MyiLibrary”. Marta MACIEJEWSKA – Akme Archive, Warszawa, Polska
Sesja posterowa: BIBLIOTEKA – UCZELNIA – MIASTO
Prowadzenie: Henryk SZARSKI – Biblioteka G³ówna Politechniki Wroc³awskiej
• Wroc³aw – miasto akademickie
• Politechnika Wroc³awska – uczelnia z przysz³oœci¹
• Politechnika Wroc³awska w mediach
• Nowe media i technologie w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu
• Sponsorzy konferencji
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BIBLIOTEKA POLITECHNIKI WROC£AWSKIEJ
PONAD GRANICAMI
• System biblioteczno-informacyjny Politechniki Wroc³awskiej. Teresa Koniaszewska, Jadwiga Wojtczak
• Katalog PWr – NUKAT – OCLC. Beata Starosta, Wioletta Stypu³a,
Krystyna Szylhabel
• Dokumentacja dorobku naukowego Politechniki Wroc³awskiej. Anna Komperda
• Punkt Informacji Normalizacyjnej. Barbara Urbañczyk
• Dolnoœl¹ska Biblioteka Cyfrowa. Regina Rohleder, Jolanta Bronowicka, Paulina Figacz
• Ogólnopolska dzia³alnoœæ szkoleniowa. Barbara Makarska-Deszcz
• Dzia³alnoœæ promocyjna. Bo¿ena Grocholska, Barbara Urbañczyk
• Zwiedzanie Panoramy Rac³awickiej. Wystêp Akademickiego Chóru
Politechniki Wroc³awskiej pod dyrekcj¹ Ma³gorzaty Sapiechy-Muzio³.
6 lipca (pi¹tek)
WROC£AW – MIASTO SPOTKAÑ
• Wizyta w Bibliotece Ossolineum, ul. Szewska 37 Tradycja i nowoczesnoœæ Zak³adu Narodowego im Ossoliñskich. Wystawa „Skarby
Ossolineum” z okazji 190. rocznicy powstania Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich. Gospodarz spotkania: dr Adolf Juzwenko –
Dyrektor Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
• Zwiedzanie Wroc³awia z przewodnikiem

SPONSORZY

br¹zowi

srebrni

SPONSORZY

z³oci

SPONSORZY

Politechnika Wroc³awska
WROC£AWSKIE SPOTKANIA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH

