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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
R. 7, z. 18 (191): poniedziałek, 6 sierpnia 2012 roku 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 

KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE – zapowiedzi 

 

Konferencja jubileuszowa  
Warszawa, 4 września 2012 roku 

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia utworzenia katalogu centralnego NUKAT oraz 20-lecia 
obecności systemu VTLS w Polsce i współpracy polskich bibliotek wykorzystujących ten system: 
4 września 2012 roku, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Dobra 56/66, sala 316.  
● Program: 
http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=195  
● Formularz rejestracji: http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?Itemid=193  
Zgłoszenia na konferencję do 15 sierpnia 2012 roku. Udział w konferencji jubileuszowej jest bezpłatny. 
Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Liczba uczestników jest 
limitowana. 
Więcej informacji na stronie konferencji: http://centrum.nukat.edu.pl/index.php?Itemid=193, data 
dostępu 23.07.2012 

 

Marketing i promocja placówki kulturalnej 2012  
(konferencja + warsztaty), Katowice, 13 – 14 września 2012 roku 

Kultura polska w niewielkim stopniu korzysta z nowoczesnych narzędzi promocji, szczególnie tych 
związanych z Internetem, a jeśli już, to korzysta z nich w bardzo tradycyjny sposób, nie wykorzystując 
szerokiej gamy możliwości komunikacyjnych i integracyjnych. Prezentacji rozwiązań z tego zakresu 
chcemy poświęcić kongres „Marketing i promocja placówki kulturalnej”. Mamy nadzieję, że spotka się 
on z zainteresowaniem, a zaproponowane rozwiązania niebawem staną się w Polsce standardem. 

Impreza adresowana jest do menedżerów instytucji kultury, pracowników kin, menedżerów 
agencji artystycznych i impresariatów, indywidualnych animatorów kultury, organizatorów imprez kul-
turalnych oraz wszystkich zainteresowanych. 

Udział płatny: 
- pierwszy dzień - 100 zł + VAT 
- drugi dzień - 300 zł + VAT  
- trzeci dzień - 500 + 100 zł (warsztat analityczno-wdrożeniowy pod nazwą „Budowa strategii placówki 
kulturalnej”. Opłata (tylko dla uczestników dwóch poprzednich dni kongresu) - 500 zł/temat do opra-
cowania + 100 zł od każdej obecnej na szkoleniu osoby. 
Źródło: Bibliosfera, [za:] http://promocja-kultury.maestry.pl/index.htm, data dostępu 28.07.2012 
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Z ŻYCIA SEKCJI 

Raport 2012 

Raport 2012: podsumowujący trzecią edycję akcji Odjazdowy 
Bibliotekarz / oprac. Paulina Milewska. Łódź: Odjazdowy Bi-
bliotekarz, 2012,– 26 s., il., mapy, tab., wykr. 

Prezentujemy „Raport 2012″ ☺  
Jest to dokument podsumowujący tegoroczną edycję Odjazdowego Biblioteka-
rza. Zawiera informacje dotyczące przebiegu akcji w całym kraju oraz dane 
statystyczne. Serdecznie polecamy tak organizatorom lokalnym, jak i wszyst-
kim uczestnikom i kibicom naszej akcji:-) 
● Tu można obejrzeć raport online: 
http://issuu.com/bibliosfera.net/docs/odjazdowy-raport-2012/1  
● A tu pobrać PDF: Odjazdowy Raport 2012: 
http://static.bibliosfera.net/pdf/odjazdowy-raport2012.pdf  

Warto zajrzeć i się przekonać, że wszędzie było Odjazdowo!:-) 
Paulina Mlewska 

Źródło: Odjazdowy Bibliotekarz, data dostępu 26.07.2012 

20 czerwca – dziewiąta edycja ogólnopolskiego święta uwalnianych książek 

Biblioteka Wydziałowa Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy 
uwolniła dziś [20 czerwca 2012 roku] książki !!! 

Dziś odbył się bydgoski uroczysty przemarsz na Wyspę 
Młyńską promujący czytelnictwo i Bookcrossing. Uwolniliśmy 
książki, by podzielić się radością czytania i zachęcić Państwa 
do rozmów o literaturze ! 

 
Zapraszamy do półki Bookcrossingowej w wypożyczalni 

naszej Biblioteki, gdzie znajdą Państwo powieści, opowiadania, 
nowele i wiele innych, a szczególną uwagę zwracamy na nowo-
ści i zbiory naukowe dostępne w Bibliotece Wydziałowej katalog 
on-line: http://opac.wsb.torun.pl/cgi-
bin/wspd_cgi.sh/Wservice=wbroker1/wo_log.w  
Źródło: Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Finansów i Zarzą-
dzania w Bydgoszczy, data dostępu 31.07.2012 

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Zostań cybernawigatorem w bibliotece!  

Zostań cybernawigatorem w bibliotece! Rekomenda-
cje dla bibliotek organizujących zajęcia edukacyjne 
z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych 
i komunikacyjnych / oprac. Agnieszka Koszowska. 
Warszawa: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, 2012,– 24 s.; il. 

Poradnik powstał w ramach projektu „Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach”, 
zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego IVLP „Library & 
Information Science”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współ-
pracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce. Publikacja stanowi część zestawu materiałów dy-
daktycznych dla uczestników szkoleń (bibliotekarzy i wolontariuszy). 
● Pobierz: 
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/CYBERNAWIGATORZY/rekomendacje_cybernawigatorzy.
pdf  
● Komentarz i rekomendacja: Program rozwoju bibliotek, dokument online: 
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2042, data dostępu 29.07.2012 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Liga naukowa prawie jak piłkarska 

O poziomie danej uczelni lub instytutu mają decydować: osiągnięcia i potencjał naukowy oraz mate-
rialne i pozamaterialne efekty działalności naukowej. Osiągnięcia humanistów nie będą oceniane we-
dług tych samych zasad co inżynierów.  

„Rz” dotarła do nowych kryteriów oceny blisko 1000 jednostek naukowych, m.in. wydziałów 
uczelni wyższych, instytutów badawczych, w tym Polskiej Akademii Nauk. Dokona jej Komitet Ewalu-
acji Jednostek Naukowych do września przyszłego roku. O poziomie mają decydować: osiągnięcia i po-
tencjał naukowy oraz materialne i pozamaterialne efekty działalności naukowej. Wyniki oceny wpłyną 
na prestiż i sytuację finansową. Będą bowiem podstawą podziału dotacji statutowej, która w tym roku 
wynosi 2,1 mld zł. 

– Dla instytutów stanowi ona najważniejszą pozycję w przychodach, dlatego ich utrata to dla 
nich niemal wyrok śmierci – mówi Dominik Antonowicz, ekspert szkolnictwa wyższego. 

KEJN przyznaje kategorie od A plus do C, gdzie C to poziom niezadowalający. 
Zmienne wagi. Waga poszczególnych kryteriów uzależniona jest od rodzaju jednostki i dziedzi-

ny nauki. Tak wynika z ostatniej wersji projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej. Najwyżej będą punktowane osiągnięcia 
naukowe, m.in. publikacje i monografie. Resort jednak wyszedł naprzeciw humanistom. Dla nich do-
puszczalny udział monografii to 40 proc. Dla porównania w naukach o życiu tylko 10 proc. W instytu-
tach badawczych nauk ścisłych najwyższą wagę przypisano materialnym efektom, czyli nakładom na 
projekty badawcze. 

– To sygnał, że od nich oczekujemy badań aplikacyjnych, patentów czy wdrożeń – mówi prof. 
Marek Ratajczak, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. 

– Nie będą liczyć się wszystkie publikacje pracowników – mówi prof. Maciej Zabel, przewodni-
czący KEJN. Każda jednostka będzie mogła przedstawić określoną liczbę, zależną od liczby pracowni-
ków. To po to, żeby dużą liczbą nie najlepszych publikacji nie rekompensować ich jakości – dodaje 
prof. Zabel. 

Część ekspertów uważa, że to nie wystarczy. 
Niewyważone punkty. Czasopisma punktuje minister nauki w odrębnym wykazie. Obecny bu-

dzi zastrzeżenia. 
– Dwa artykuły w polskim „Acta Biochemica Polonica” równoważą jeden w należącym do naj-

bardziej prestiżowych czasopism na świecie, jakim jest „Science” – wyjaśnia prof. Stanisław Karpiński 
ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Jedna publikacja w „Science” jest warta 40 punktów, a w „Acta” – 20. Dlatego zdaniem prof. 
Karpińskiego w Polsce w konkurencji o finansowanie projektów badawczych wygrywają naukowcy pu-
blikujący w przeciętnych czasopismach z tymi, którzy publikują w Science. 

Przed wyliczeniem punktów każda jednostka zostanie przypisana do grupy skupiającej podob-
ne. W grupie każdy zostanie porównany z każdym i dopiero na tej podstawie zostanie stworzona lista 
rankingowa. O tym jednak, jaką kategorię otrzyma jednostka, zdecyduje jej pozycja w stosunku do 
tzw. jednostki referencyjnej, której parametry określi KEJN. Jeśli instytut będzie miał tyle samo lub 
więcej punktów niż wzorzec kat. A, otrzyma ją. 

– Dzięki temu zestawimy ośrodki mające podobną specjalizację i sposób funkcjonowania – wy-
jaśnia prof. Jan Kazimierczak, poseł i członek KEJN. W poprzedniej ocenie, przeprowadzonej w 2010 
r., krytykowano, że w tej samej grupie były i wydziały, i instytuty. O miejscu w rankingu i kategorii 
decydowała zaś średnia, co pozwalało osiągnąć dobrą pozycję dzięki drogiemu sprzętowi, a nie pozio-
mowi prowadzonych badań. 

Kategoria C pozbawia budżetowego wsparcia. Inne kryteria dla ekstraklasy polskich badaczy. Z 
25 proc. najlepszych ośrodków z kategorią A w każdej grupie zostanie wybrana ekstraklasa. Będą to 
ośrodki wiodące, a zatem najlepsze. W tym wypadku nie będą już brane pod uwagę punktowane kryte-
ria, ale wybitne osiągnięcia. KEJN przyzna plus instytucjom, które wyróżniają się m.in. jakością ba-
dań, wysoką cytowalnością, liczbą projektów międzynarodowych. KEJN, a dokładnie jego cztery komi-
sje, musi dokonać oceny do września przyszłego roku. Gdy ogłoszą wynik, będzie wiadomo, w której 
dziedzinie możemy odnieść sukces, a gdzie nie mamy szans, i kto jaką otrzyma dotację. Najwyższa ma 
czekać na ekstraklasę. Z kat. C można otrzymać dotację tylko na pół roku. Aby podwyższyć kategorię 
i zyskać finansowanie, trzeba będzie przygotować plan naprawczy, zrestrukturyzować się i poddać oce-
nie. 

Jolanta Ojczyk 
Źródło: Prawo.rp.pl, data dostępu 30.07.2012 
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Aktualnie obowiązujące definicje oraz punkty za publikacje.  
Ogłoszono rozporządzenie w Dzienniku Ustaw 

Kilka dni temu pisałem o ostatecznym projekcie 
rozporządzenia 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ostateczny-
projekt-tomy-pokonferencyjne-jako-monografie-i-
niesmiertelny-erih/].  

Wszystko się potwierdziło: właśnie ukazało się w 
„Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej polskiej” rozporzą-
dzenie (a więc nie projekt ) Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie kryteriów 
i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom na-
ukowym. Zatem zapraszam do lektury. Dla ułatwienia 
zamieszczam poniżej aktualne i obowiązujące wersje de-
finicji oraz punktów za publikacje. Poniżej jest również 
samo rozporządzenie do pobrania. 

Dobrze, że jest już w końcu to rozporządzenie – można się cieszyć z jego treści lub ją krytyko-
wać. Ale Czytelnicy na pewno wiedzą, jak dziwne były meandry powstawania tego projektu – które nie-
jednokrotnie opisywałem na „Warsztacie…”. Wszystkie poniższe ustalenia już niejednokrotnie komen-
towałem, zatem umieszczam tylko ważne wyimki z rozporządzenia. 
● Pobierz: Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom 
naukowym (0): http://ekulczycki.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=66  
Od redakcji KT  
● Pobierz: Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012, poz.877): 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000877 (Sejm RP - Internetowy System Aktów 
Prawnych) 
● Pobierz: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012, poz.877): 
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/877/1 (Rządowe Centrum Legislacji) 

Obowiązująca definicja monografii 
Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wielo-
aspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne en-
cyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki 
biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycz-
nych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe 
zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zali-
cza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki: 
1. stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe; 
2. zawierają bibliografię naukową; 
3. posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych; 
4. są opublikowane jako książki lub odrębne tomy; 
5. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy. 
Języki kongresowe: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski 
Konferencja międzynarodowa: to taka, w której co najmniej 1⁄3 czynnych uczestników prezentujących 
referaty reprezentowała zagraniczne ośrodki naukowe. 
Konferencja krajowa: to taka, w której biorą udział przedstawiciele co najmniej pięciu jednostek na-
ukowych. 
Punkty za publikacje.  
● Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w języ-
kach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 25 pkt 
● Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt 
● Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem 
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, fran-
cuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt 
● Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej 
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim – 5 pkt 
● Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest 
językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, 
francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 02.08.2012 
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Zmiana punktacji czasopism naukowych. Dewaluacja ERIH-a 

Wczoraj myślałem, że publikacja nowego rozporządzenia jest „newsem tygodnia”. Dzisiaj mam jednak 
bardzo poważne wątpliwości. Ewa Rozkosz [http://www.edukacjainformacyjna.pl/] podesłała mi link 
do prezentacji zamieszczonej na stronie Uniwersyteckiej Komisji Nauki [Uniwersytetu Warszawskiego: 
http://www.ukn.uw.edu.pl/aktualnosci.htm] z informacją, że warto byłoby to rozpropagować. Ucieszy-
łem się i zabrałem za lekturę. I zbaraniałem. Autorem prezentacji [http://www.ukn.uw.edu.pl/5-
7lip2012Bialowieza/UKN-Ocena%20Parametryczna%202013.ppt] jest prof. Ewa Dahlig-Turek, która 
pracuje w KEJN i ESF. Od profesor dowiedziałem się swego czasu, że ERIH nie będzie aktualizowany 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/erih-nie-bedzie-aktualizowany/]. Zamieszczona prezentacja 
to: „Ocena parametryczna jednostek naukowych 2013″. Kluczowy jest slajd ze strony 26. 

 

Czyli co? Podkreślę: prezentacja była prezentowana na spotkaniu 5-7 lipca br. w Białowieży przez oso-
bę z KEJN-u, a więc nie jest to chyba „propozycja”, lecz referowanie faktycznego stanu. Tylko dlaczego 
„wszystko jest znów po cichu”. 

Kiedy ogłaszano nowe zasady czasopism punktowanych 
[http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/pojawily-sie-nowe-zasady-listy-czasopism-punktowanych/] 
oraz „informowano” o zmianach obowiązywały inne zasady. Co więcej, wciąż na stronie MNiSW jest 
widoczny dokument Ujednolicone zasady oceny czasopism, z dnia 25 listopada 2011 roku 
[http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/finansowanie_nauki/Dzialalnosc_st
atutowa/20111125_zasady_glowne.pdf], w którym jasno stoi: 

LISTA A: od 20 do 50 pkt., skok skali co 0,25 pkt; 

LISTA B: co 0,25 pkt. w skali od 0,25 do 10 pkt. 

LISTA C: 
A (INT1) – 20 pkt 
B (INT2) – 16 pkt 
C (NAT) – 12 pkt 

Co zmieniono? Czasopisma z lista A mają mniejszy „próg wyjścia”, bo tylko 15 punktów, a skok nie co 
0,25 lecz co 5 punktów. 
Czasopisma z ERIH-a mają mniej punktów! Zamiast max. 20 jest max 14. 
Powoli zaczyna to przypominać „sen wariata”…. 

Emanuel Kulczycki 
Źródło: Warsztat badacza komunikacji, data dostępu 03.08.2012 
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Czytanie przynosi owoce! 

Słuchając wypowiedzi wielu osób publicznych - polityków, ekspertów od 
wszystkiego oraz nowej klasy osób znanych z tego, że są znane, czyli „cele-
brytów”, można odnieść wrażenie, że słowo pisane, w szczególności pisane 
w książce jest im całkowicie obce.  

Ubogi język, nieznajomość zasad gramatyki, fatalny styl wypowiedzi 
– to wszystko zdradza, że rozmówca nie czyta! Postanowiliśmy udowodnić, 
że czytanie się opłaca, że:  

Czytanie przynosi owoce! - pod takim hasłem GW Helion już po raz 
drugi organizuje letnią akcję proczytelniczą. W poprzednim roku po ulicach 
polskich miast przechadzały się hostessy ofiarowujące przechodniom jabłka 
i zapraszające ich do księgarń, gdzie czekały na nich książki w sprzyjają-

cych zakupom cenach. Tego lata, przez dwa tygodnie (od 30 lipca do 12 sierpnia) organizatorzy akcji 
pytają internautów: Jakie są owoce czytania? Codziennie pięć najciekawszych odpowiedzi zostaje na-
grodzonych bawełnianą torbą na książki i magnetycznymi zakładkami do książek. W finale torba pełna 
książek trafi do głównego zwycięzcy. W trakcie trwania akcji klienci mogą korzystać z rabatów w księ-
garniach stacjonarnych i internetowych GW Helion.  

„Podobno człowiek czytający to gatunek na wymarciu” – mówi Justyna Wydra, brand manager 
w wydawnictwie Helion – „Tymczasem nasza akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Codziennie 
otrzymujemy mnóstwo odpowiedzi. Ludzie czytają! W dodatku widzą cel w obcowaniu z książką i chcą 
się swoimi przemyśleniami na temat czytania dzielić z innymi. Mamy nadzieję, że dzięki akcji Czytanie 
przynosi owoce choć trochę przyczynimy się do poprawy stanu czytelnictwa w naszym kraju.”  

Więcej o akcji:  
● http://czytanieprzynosiowoce.pl/  
● http://czytanieprzynosiowoce.pl/waszewypowiedzi  
● https://www.facebook.com/czytanieprzynosiowocepl  

Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 03.08.2012 

Czytelnik - gatunek zagrożony: pożegnanie człowieka czytającego 

Homo legens, człowiek czytający, zwany także czytelnikiem – gatu-
nek zagrożony, ofiara paktu na rzecz nieczytania. Nie dokarmiać, 
przypadkowo napotkane okazy odprowadzać do biblioteki lub na 
posterunek policji.  

Więcej pod adresem http://www.polityka.pl/kultura/aktualnoscikulturalne/1528679,1,czytelnik---
gatunek-zagrozony.read##ixzz21oMexDVo  

Likwidacja najstarszej księgarni naukowej we Wrocławiu 

Księgarnia Naukowa im. Kopernika mieszcząca się przy ul. Kuźni-
czej 30/33, jedna z najstarszych placówek księgarskich, ulega 
likwidacji. Oficjalnie mówi się, że będzie ona przeniesiona do loka-
lu filii na Kuźniczą 49/55, ale po ilości dokonanych zwrotów wnio-
skować można, że księgarnia w dużej części oferty naukowej zo-
stanie po prostu zlikwidowana. Oficjalnym powodem jest podobno 
brak pieniędzy na kapitalny remont lokalu, a trzeba zaznaczyć, że 
księgarnia przynosiła zyski. Nikt do niej nie dopłacał. Ciekawe 
jest, że Uniwersytet Wrocławski od którego dzierżawiono lokal nie 
ma 150 tys złotych na wykonanie remontu.  

Kolejna księgarnia o tak długiej tradycji (wcześniej księ-
garnia techniczna „Kwant”, potem „Kwantum”) znika z centrum 
miasta. Tym bardziej, że od lat zlokalizowana w pobliżu gmachu 
głównego Uniwersytetu, współtworzyła szczególny klimat tego 
miejsca.  

Wnętrze księgarni naukowej im. Kopernika 

Wrocław - podobno Europejska Stolica Kultury - już dawno rozpo-
częła likwidację kultury książki, jeszcze za rządów Bogdana Zdro-
jewskiego zaczęto wyprowadzać księgarnie z centrum miasta. Sto-
lica Dolnego Śląska słynęła kiedyś z tego, że w w obrębie Rynku 
działało 15 księgarni o bardzo zróżnicowanej ofercie.  

Ostatnie doniesienia o likwidacji wydawnictwa Ossolineum, a wcześniej o zamknięciu dwóch 
księgarni Warszawskiego Domu Książki w Rynku i przy ul. Kołłątaja, a także likwidacja księgarni 
Ossolineum stanowią o tym, iż Wrocław, podobno miasto inteligenckie, staje się powoli pustynią czy-
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telniczą. Jedne, otwarte w Przejściu Garncarskim „Tajne komplety” wiosny w tym względzie nie czynią. 
Wysokie czynsze w centrum odstraszają potencjalnych inwestorów, miasto nie tworzy w tym względzie 
przyjaznej książce atmosfery.  

Kilka sezonowych imprez targowych nie załatwia sprawy. Nic nie zastąpi księgarni, miejsca w 
którym nawiązywały się więzi między księgarzami a czytelnikami, nawet wieloletnie przyjaźni, których 
echa pobrzmiewały w oficjalnym pożegnalnym liście najstarszego wrocławskiego księgarza p. Leszka 
Koniecznego. Czyżby w tym liście, między słowami, zawarte było swoiste memento dla wrocławskiego 
księgarstwa?  
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 25.07.2012 

Znikają najstarsze księgarnie z centrów dużych miast 

Ta wiadomość już tak nie elektryzuje jak przed kilkoma laty, kiedy to na Portalu Księgarskim roiło się 
od komentarzy. Teraz wieść o likwidacji najstarszej wrocławskiej księgarni naukowej im. Kopernika 
przechodzi bez echa. 

Przyzwyczailiśmy się do takich informacji; tu likwidują księgarnię, tam szkołę, a za rogiem bi-
bliotekę. Stajemy się niemymi świadkami likwidacji systemu obiegu kultury. Tej podstawowej, kultury 
drukowanego słowa. Jak podaje BN 66% Polaków nie sięgnęła w tym roku po książkę. Te dane sytuują 
nas na poziomie afrykańskiego bantustanu.  

Ktoś może powiedzieć, że to przesada, że Ministerstwo Kultury robi co może, że program „Bi-
blioteka+” stworzył szansę dla setek małych i średnich bibliotek. Zgoda, ale rozmiar likwidacji kultury 
książki, znacznie wpływa na pauperyzację całej branży, która ma tworzyć synchroniczny obieg za-
mknięty: czytelnik kupujący książkę w księgarni to świadomy odbiorca komunikujący się w ten sposób 
z pisarzem, jego wydawcą i dystrybutorem. Czytelnik uczestniczący w spotkaniach Dyskusyjnych Klu-
bów Książki, to człowiek ciekawy tego, co ma do powiedzenia autor jego ulubionej lektury. Ale gdy jed-
no z ogniw tego obiegu ulega likwidacji, to książka, mimo internetu, gubi się wśród masy wtórnej lite-
ratury. Nie ma kto jej polecać.Księgarz był kiedyś z reguły pierwszym jej recenzentem, potem dopiero 
trafiała do biblioteki, często też domowej.  

Ostatnio przyszedł do mnie technik budowlany z administracji i gdy zobaczył półki z książka-
mi, to stanął zdumiony jakby zobaczył przynajmniej jakiś egzotyczny obrazek: „ Ojejku nigdzie nie wi-
działem tylu książek, chodzę od miesiąca po różnych domach, ale nigdzie nie widziałem takiego księgo-
zbioru”. O czym to świadczy, ano o tym, że młodzi ludzie zakładając własne rodziny, kupując mieszka-
nia, niekoniecznie widzą w nim książki jako ważny element kultury duchowej. Za to na środku zwykle 
stoi plazma. Oczywistym jest, że zmieniają się obyczaje, kultura masowa prowadzi kolejne pokolenia za 
rączkę w sferę stricte materialną. Nie mam nic przeciwko, ale brakuje w tym łańcuchu zmieniający się 
pokoleń ogniwa łączącego – księgozbioru. Pewnego dziedziczonego kanonu wiedzy. Po śmierci sąsiada 
wprowadziło się u nas na drugie piętro młode małżeństwo: on: kierowca, ona: pracuje w usługach. 
Książki jakie zostały po zmarłym wyrzucili na śmietnik. Nawet nie wpadło im na myśl, że może ktoś 
z nas byłby chętny na nie. Uznali je za zbyteczne, zaśmiecające ich nowe meble.  

Do czego zmierzam…Wysiłki min. kultury, aby dotrzymać kroku kulturowym standardom Eu-
ropy niwelują samorządy, szczególnie dużych metropolii. Zaporowe czynsze w centrum powodują, iż 
sprostać im mogą tylko banki. Księgarnie znikają z pejzażu miast, i powodem tego wcale nie jest inter-
net ani moda, jak tłumaczą sobie ten fakt członkowie Komisji Kultury m. Wrocławia, z którymi o tym 
rozmawiałem. To ślepa polityka władz lokalnych. Najgorsze w tym, że znają one miejscowe realia. Po-
trafią skalkulować skutki swojego działania. Jeśli robią to jednak bezmyślnie, to świadczy o tym, że nie 
myślą o mieszkańcach swoich miast w sposób całościowy. Jak np. o ludziach tworzących przyszłą jego 
elitę, mający sprostać cywilizacyjnym wyzwaniom. A księgarnie, książki, pisarze, ludzie tworzący jej 
obieg, to ważny element obywatelskiej edukacji, źródło samowiedzy o sobie.  

Myślę sobie, czy te argumenty trafią do świadomości decydentów. Powstały Republika Książki, 
Obywatele Kultury i mnóstwo akcji czytelniczych. Ale czy potrafią uruchomić pokłady drzemiącej 
w nas empatii? Bo wydaje się, że władza przyjmuje je do wiadomości, chwali się nimi na stronie inter-
netowej, ale nie daje się w to „wciągnąć”, tylko odcina od tego kupony. A może by tak rzucić ponownie 
hasło „rewitalizacji księgarni w centrach miast. Za moment kolejna szczytna rocznica „Sierpnia”. Gdy-
by np. min. Zdrojewski ogłosił, że to miasto, które pomoże w powstaniu księgarni w centrum miasta 
(przetarg zamknięty) dostanie większe fundusze na swoje projekty kulturalne, to może byłaby to zachę-
tą dla miejscowych decydentów. W końcu jeden „odzyskany” dla kultury książki lokal nie stanowi 
o budżecie dużego miasta. Może ktoś ma inny pomysł? 

Gabriel Leonard Kamiński 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 28.07.2012 
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________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948?sk=wall 
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