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Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 17 (221): poniedziałek, 29 kwietnia 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Biblioteka - dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek 

Prezentujemy Państwu publikację „Biblioteka - dobre miejsce. Poradnik ar-
chitektoniczny dla bibliotek”, wydaną przez Instytut Książki i Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem poradnika jest pomoc osobom 
planującym lub prowadzącym różne prace inwestycyjne dotyczące budynków 
bibliotek publicznych (może to być remont, przebudowa, rozbudowa lub bu-
dowa nowej biblioteki). Publikacja została opracowana przede wszystkim 
z myślą o małych bibliotekach publicznych, funkcjonujących w gminach 
wiejskich, miejsko-wiejskich i w małych miastach.  

Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza opisuje fazę, w której 
zapadają decyzje o rodzaju inwestycji oraz przygotowywany jest program 
funkcjonalno-użytkowy przestrzeni bibliotecznych. Druga pokazuje szczegó-
łowo wszystkie fazy projektowania i realizacji inwestycji. Trzecia zawiera ma-
teriały pomocnicze: opis przykładowych konsultacji społecznych w formie 
partycypacyjnych warsztatów architektonicznych, przykłady umów oraz inne 

użyteczne materiały. 
Poradnik powstał z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego autorami są: 

Karol Langie, Dariusz Śmiechowski i Maciej Walczyna. Zapraszamy do lektury. 
● Pobierz „Biblioteka - dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek”: 
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/WIADOMOSCI/WYDAWNICTWA/Biblioteka_dobre_miejsc
e/Biblioteka_dobre_miejsce_poradnik.pdf  

 
Publikacja „Biblioteka - dobre miejsce. Poradnik architektoniczny dla bibliotek” jest dostępna na 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Pol-
ska. 
Źródło: Program rozwoju bibliotek, data dostępu 22.04.2013 

Pismo, tekst, literatura: praktyki piśmienne starożytnych Greków  

Pismo, tekst, literatura: praktyki piśmienne starożytnych Gre-
ków i matryca pamięci kulturowej Europejczyków / Paweł Ma-
jewski. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
2013 

Przed kilkoma tygodniami na półki księgarskie trafiła książka Pawła Majew-
skiego, opublikowana przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego w zna-
komitej serii Communicare, której kolejne tomy z upodobaniem kolekcjonuję. 
Także i tym razem nie spotkał mnie zawód. Majewski stawia wiele pytań, które i 
ja od dawna sobie zadawałem, i choć nie udziela na nie jednoznacznej odpo-
wiedzi, to jednak zgromadzony przez niego materiał stanowi znakomitą podsta-
wę do dalszych rozmyślań i dociekań. Wspomnieć warto, że podobnej proble-
matyki (oralności i starożytnej piśmienności) dotyczyło kilka innych książek, 

opublikowanych wcześniej w tej samej serii, jak Mit, rytuał, oralność, Jacka Goody’ego, Muza uczy się 
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pisać: rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu Erica A. Havelocka czy Skrybowie 
i uczeni: o tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów L. D. Reynoldsa 
i N. G. Wilsona. Co więcej, Paweł Majewski przełożył na polski dwie z tych książek i do dwu z nich na-
pisał wstęp, a także dyskutuje z nimi w swojej pracy (szczególnie krytyczny jest wobec Havelocka). 

Dzieło rozpoczyna się od sprzeciwu wyrażonego wobec ahistoryczności pojmowania dziejów 
starożytnych. Przeprowadzona została krytyka starożytnictwa XIX-wiecznego: „przyjmowane za oczywi-
stość założenie, w myśl którego działalność piśmiennicza starożytnych była ustrukturowana tak samo 
jak ich własna, że w Grecji V wieku p.n.e. obowiązywały takie same podziały intelektualne jak w Niem-
czech w wieku XIX. (…) istniało wtedy przeświadczenie, że po obu stronach procesu rozumienia, 
w V wieku p.n.e. i w XIX wieku n.e., wszyscy pisali”. Warto jednak dodać, iż ma to wymiar uniwersalny 
i w oczywisty sposób odnosi się do wszystkich nauk historycznych. Banalne jest już dziś stwierdzenie, 
iż anachronizm jest największym błędem historyka. 

Mając tego świadomość i nie popadając w błędy popełniane przez badaczy sprzed stu kilku-
dziesięciu lat, należy jednak zastanawiać się, w jaki sposób starożytni pisali i jak czytali teksty pisane 
przez swoich współczesnych. Ryzykując znów stwierdzenie oczywistości należy podkreślić, że robili to 
zupełnie inaczej niż my dzisiaj. W XXI wieku inaczej czytamy teksty współczesne nam, niż starożytni 
czytali teksty współczesne sobie, jak i te pochodzące z dawnych epok. Jak to ujmuje Majewski, „nie 
zadawano sobie w XIX wieku pytania o to, czy Heraklit aby na pewno był »filozofem« w takim samym 
sensie jak Hegel, a Eurypides – »dramaturgiem« w takim samym sensie jak Ibsen”. Należy pamiętać, że 
starożytni inaczej używali pisma niż my i oczywiście jest to fundamentalne założenie metodologiczne. 
Czy jednak istotnie warto było poświęcać znaczną część książki na dysputę z filologami nieżyjącymi już 
od z górą wieku i na dowodzenie tego, co oczywiste? 

O ile czytanie pism archaicznych musiało znacząco różnić się od czytania naszego dzisiejszego 
pisma alfabetycznego, to sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku pism niealfabetycznych 
(hieroglifów, pisma klinowego). W tym wypadku różnica pomiędzy sposobem lektury w naszym rozu-
mieniu a praktyką starożytną musiała być o wiele głębsza. 

Majewski zwraca uwagę, że każdy akt „pisania” i „czytania” jest sytuacją nieuchwytną, jed-
nostkową, tym bardziej w odniesieniu do rzeczywistości sprzed kilkunastu wieków. „Nie dowiemy się, 
co działo się w umysłach Greków z VII i VI wieku p.n.e. i jak reagowały one na obecność pisma, nie 
tylko dlatego, że brak nam do tego źródeł, lecz przede wszystkim dlatego, że brak nam do tego pojęć”. 
Nie jest możliwe odtworzenie w warunkach laboratoryjnych stanu mentalnego starożytnego czytelnika, 
warunkowanego przez ogromną liczbę nieznanych dziś i niemożliwych do odtworzenia zmiennych. Czy-
telnik może jednak odnieść wrażenie, że Autor próbuje badać to, co nie poddaje się badaniom, co może 
w pewnym stopniu stawiać pod znakiem zapytania jego wysiłki. Do tego typu zagadnień należałoby 
zaliczyć też pytanie o rolę pisma w starożytnej komunikacji społecznej lub o moment wykształcenia się 
dojrzałej świadomości „piśmiennej” w świecie starożytnym oraz o sytuacje komunikacyjne w dawnej 
Grecji.  

Co do samego procesu lektury to pamiętać należy, że czytanie w starożytności było po prostu 
zajęciem trudnym na poziomie technologicznym: obsługa zwoju była skomplikowana i stwarzała czy-
telnikowi problemy, które dziś nawet trudno jest nam sobie wyobrazić. 

Kolejne pytania, na które odpowiedzi nie znamy i nigdy nie poznamy, brzmią: czy pismo kształ-
towało świadomość, sposób myślenia starożytnych Greków? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy i w jakim 
znaczeniu pismo było w starożytności reprezentacją „mowy” i „świata”? Starożytna nauka, filozofia, 
a nawet literatura, są starsze niż pismo, a w każdym razie dawniejsze niż tekst, dlatego też nie jeste-
śmy w stanie poznać początków tych zjawisk, które wymykają się badaniu naukowemu. W całej książ-
ce mamy nieustannie do czynienia z procesami nieuchwytnymi poznawczo. 

To, co uchwytne źródłowo, choć nie gruntownie udokumentowane, to m.in. przenikanie się, 
współistnienie, uzupełnianie się kultury oralnej i piśmiennej; narodziny i początki istnienia kultury 
piśmiennej; jak zmieniała się w związku z tym kultura antycznej Grecji, co z kolei wpłynęło oczywiście 
na kształtowanie się kultury europejskiej aż do współczesności. 

Majewski pokazuje m.in., w jaki sposób pismo wpłynęło na Arystotelesa, który myślał już ka-
tegoriami piśmienności, a nie oralności, idealizując dynamikę lektury, lekceważąc zaś dynamikę słowa 
mówionego, a sztukę wymowy nazywając błazenadą. W istocie ideałem był dla niego brak dynamiki 
(„gdyby Arystoteles zobaczył na przykład dziewiętnastowieczny wykład akademicki albo debatę współ-
czesnych intelektualistów, z pewnością byłby uradowany”). Ideał ten nie był jednak możliwy do osią-
gnięcia w Atenach jego czasów. „Sam tok rozumowania »na piśmie« różni się zasadniczo od toku rozu-
mowania »w mowie«. Odmienna jest też psychodynamika recepcji tekstu mówionego i pisanego”. Po-
nadto „»Tekstualizacja« nie jest tożsama z »utrwaleniem na piśmie«, lecz jest pojęciem szerszym, obej-
mującym również zespół nawyków myślowych i operacji intelektualnych determinowanych przez stałe 
uprawianie praktyk piśmiennych w większości sfer życia społecznego”. 

Badanie tego, jak narodziła się piśmienność starożytnej Grecji, ujawnia w pewnym sensie 
pierwszą bodaj w dziejach odsłonę wojny starego z nowym, czy też ściślej rzecz biorąc sporu wybuchłe-
go pod koniec XVII wieku, znanego pod nazwą « Querelle des Anciens et des Modernes ». 

Kolejny frapujący problem sformułować można tak: kiedy pojawiło się zjawisko cytatu i na 
czym polegało w swojej początkowej fazie? W jaki sposób posługiwali się cytatem starożytni? I na ile 
w ogóle cytowanie było możliwe biorąc pod uwagę, że ówczesne książki miały postać zwoju, nie kodek-
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su, nie istniał podział tekstu na strony, akapity, a nawet zdania, nie było znaków przestankowych, zaś 
książki nie miały tytułów? Syntetyczna odpowiedź brzmi, iż cytowanie było możliwe jedynie na zasadzie 
podawania z pamięci jakichś fragmentów tekstu, co raczej należałoby nazwać parafrazowaniem. 

Jedno z najbardziej interesujących pytań brzmi: w jaki sposób „Grecy epoki klasycznej wy-
obrażali sobie »bibliotekę«„? I tu znów odpowiedź jest taka, że o ile pojęcie takie w ogóle istniało, to 
w oczywisty sposób znacznie się różniło od nam współczesnego. Majewski próbuje zdefiniować rolę bi-
blioteki w antycznym świecie śródziemnomorskim, zastrzegając jednak, że Grecy nie mieli nawet od-
powiedniego słowa do nazwania takiej instytucji. 

Są jednak także pewne fragmenty książki, które budzą niepokój. „Nowożytni uczeni skrupulat-
nie zebrali tego rodzaju »niskie« zapisy [wcześniej podany został przykład graffiti – PT], traktując je 
z taką samą dbałością jak teksty Platona – co samo w sobie jest przejawem ich skrajnie tekstocen-
trycznego nastawienia, ponieważ liczyło się dla nich jedynie to, że coś jest tekstem, bez względu na 
treść i funkcję, co znaczy, że kategoria »tekstu« była dla nich bardzo szeroka, obejmowała bowiem 
wszelkie zapisy”. Czy należy to rozumieć jako zarzut? Nie jest to dla mnie do końca jasne. Cóż bowiem 
innego ma zbierać współczesny badacz starożytności, jeśli nie jest archeologiem? Historyk nie może 
rozważać przeszłości inaczej niż właśnie poprzez tekst, czyli zbieranie wszelkiego rodzaju zapisów. To 
one mówią nam o niej. Nie jestem pewien, czy oznacza to, że według Majewskiego powinniśmy zrezy-
gnować ze zbierania zapisów, by nie narażać się na zarzut skrajnej tekstocentryczności. 

Majewski zauważa „nielinearność rozwoju praktyk piśmiennych w Grecji i ich skomplikowane 
uwikłanie w realia społeczne i polityczne”. Ale w innych epokach i miejscach podobne, choć nieiden-
tyczne uwikłanie też daje się obserwować. 

Jeden podrozdział poświęcony jest nielinearnemu zapisowi tekstu (poezji graficznej), wcześniej 
zaś czytamy o greckich eksperymentach z pismem i literami. Sporo miejsca poświęcono także wyjątko-
wej postaci poety-bibliotekarza, Kallimachowi. 

Majewski stawia tezę, iż to twórczość okresu hellenistycznego ukształtowała i zdeterminowała 
późniejsze (średniowieczne, nowożytne i nasze współczesne) pojmowanie literatury i tego, czym ona 
jest. Wpływ ten uwidaczniał się w „»formie«, w najbardziej fundamentalnych mechanizmach jej funk-
cjonowania. W tym sensie filologowie dziewiętnastowieczni byli spadkobiercami swoich hellenistycz-
nych prekursorów w sposób o wiele bardziej zasadniczy, niż sami zdawali sobie z tego sprawę”. Teza ta 
nie jest przez Autora broniona ani dowodzona, ale gdyby przyjąć jej prawdziwość, to może należałoby 
także nieco zrewidować jego pryncypialny stosunek do anachronizmów popełnianych przez tychże filo-
logów, wyrażony tak dobitnie w rozdziale pierwszym? 

Celem Majewskiego jest zajęcie się „przemianami najbardziej ogólnych zasad rządzących świa-
domością kulturową ludzi Zachodu, determinowanymi przez interakcje zachodzące między »mową« a 
»pismem«„. W swojej pracy stosuje on aparaturę pojęciową i metodologię medioznawstwa w odniesieniu 
do starożytności, pisząc o „mediologicznych” aspektach kultury antycznej. Jest to podstawowa przyjęta 
przez niego metoda, ale sięga także do narzędzi z zakresu literaturoznawstwa, historii kultury, filologii 
klasycznej, filozofii czy nawet psychologii, poruszając się swobodnie po terytorium komunikologii, na-
uki o komunikacji społecznej. 

Jak zatem pisali (i czytali) starożytni Grecy? Czy ten fascynujący problem można jednoznacz-
nie rozwiązać? Dziś wiele antycznych tekstów należy do kanonu lektur każdego człowieka o aspira-
cjach intelektualnych (aczkolwiek Homera nikt już raczej nie czytuje dla przyjemności). Ja sam ciekaw 
jestem, jak powstawały dzieła autorów starożytnych, jak, kiedy i przez kogo były zapisywane, kopiowa-
ne i publikowane. Do tej pory trudno było znaleźć w polskiej literaturze z zakresu bibliologii historycz-
nej odpowiedzi na te pytania. Dopiero książki z serii Communicare, choć nie dają klucza do rozwiąza-
nia zagadki, to jednak bez wątpienia pomagają lepiej zrozumieć problem. 

Piotr Tafiłowski  
Źródło: O historii: dyskusje o książkach historycznych, data dostępu 26.04.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Prezydent wręczył nominacje profesorskie 

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył w poniedziałek 22 kwietnia 2013 ro-
ku w Warszawie nominacje profesorskie 48 przedstawicielom świata nauki 
i sztuki. Wśród nominowanych znalazła się prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek 
z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. 
 
● pełna lista nominowanych:  
http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395030,prezydent-
wreczyl-nominacje-profesorskie.html  
 
 
 
Źródło: PAP – Nauka w Polsce, data dostępu 23.04.2013  
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Biuletyn EBIB nr 3/2013(139): akcje bibliotek 

 
● Katarzyna Kozak, Joanna Broniarczyk — Felieton na opak: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-

139-spis/1667-ebib-32013-1391  
Artykuły 
● Ewa Kołomecka — Problem alkoholowy — uzależnienie i współuzależnienie. Projekt „Biblioteka — 

Informacja — Terapia” w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku 
http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1655-ebib-32013-1392  

● Michał Witak — Ekslibris — miniaturowe dzieło sztuki. O graficznych znakach własnościowych i 
działalności wystawienniczej Warszawskiej Galerii Ekslibrisu 
http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1660-ebib-32013-1393  

● Katarzyna Herzberg — Przestrzeń transgraniczna — przestrzeń inicjatyw. Od spotkania do projektu. 
O nowym projekcie Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze słów kilka: 
http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1651-ebib-32013-1393  

● Katarzyna Czaplińska-Białecka — MultiCentra we Wrocławiu jako przykład nowej oferty edukacyjnej 
bibliotek: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1661-ebib-32013-1395  

Katarzyna Ziętal — Jak biblioteka staje sie archiwum społecznym: 
http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1654-ebib-32013-1396  

Badania, teorie, opinie 
● Alicja Raczek — Biblioteki verso Rozsądek: akcja po akcji: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-

spis/1650-ebib-32013-1397  
● Paulina Milewska — Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewalu-

acyjnej 2012Ł http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1662-ebib-32013-1398  
● Aneta Kowalska — Liberatura — synergia materii i treści: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-

spis/1668-ebib-32013-1399  
● Edyta Kołodziejczyk — Strony i aplikacje mobilne — przykłady rozwiązań technologicznych 

w bibliotekach naukowych: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1666-ebib-32013-
13910  

Komunikaty 
● Agnieszka Dec-Michalska — Filmoteka Śląskich Portretów Mówionych wkrótce w zasobach Biblioteki 

Śląskiej: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1658-ebib-32013-13911  
● Joanna Radzicka — Serferzy trzeciego wieku: http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1657-

ebib-32013-13912  
Sprawozdania 
● Aneta Kowalska — Choinka BiblioTechniczna — wspólne świętowanie: 

http://www.ebib.pl/biuletyn/numer-139-spis/1656-ebib-32013-13913  
Redakcja numeru: Katarzyna Kozak, Joanna Broniarczyk 
Korekta: Katarzyna Kozak, Sylwia Wołek-Biernat, Izabella Milewska-Warta 
Redakcja techniczna: Joanna Broniarczyk, Maciej Dynkowski. 

 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelna Bożena Bednarek-Michalska  

- Nr 3/2013 (139) kwiecień. 
Stowarzyszenie EBIB, 2013. Czasopismo elektroniczne.Akcje bibliotek. http://www.ebib.pl/2013/139. 

ISSN 1507-7187. 

 
Biuletyn EBIB jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska. 

 
Ilustracja w nagłówku: Autor - blg3, All new librarian action figure. Źródło: Flickr [on-line]. [Dostęp 
12.04.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://www.flickr.com/photos/blg3/3208832266/ (na 

licencji CC-BY-NC-ND). 
Źródło: Elektroniczna Biblioteka: portal bibliotekarzy i pracowników informacji, data dostępu 
26.04.2013 
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Ogłoszono poprawki do wykazu czasopism z 2012 roku! 

 

A to niespodzianka. Właśnie pojawiło się obwieszczenie ministra MNiSW „o sprostowaniu niektórych 
pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą 
punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach”. 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu niektórych pozycji w 
części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z 
liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. 

Nie mam pojęcia dlaczego i na jakiej zasadzie wprowadzono te zmiany. Ale są. 
Emanuel Kulczycki 

● Pobierz obwieszczenie: 
http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/23/65/23652/20130422_OBWIESZCZENIE_o_sprosto
waniu_bledu.pdf  

Źródło: Warsztat badacza, data dostępu 22.04.2013 

Wyświetlanie filmów w bibliotekach  
– pełny tekst interpretacji MKiDN +komentarz 

Zdobyliśmy dla Was interpretację MKiDN dotyczącą 
wyświetlania filmów w bibliotekach. Link do jej peł-
nej treści oraz krótki komentarz znajdują się niżej, 
jednak wartą uwagi jest też kwestia nagannego mo-
im zdaniem działania Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, jakim jest nieupublicznienie interpretacji 
online dla wszystkich zainteresowanych, 
a zapowiedzenie umieszczenia jej miesiąc-dwa póź-
niej w jednym z zamkniętych i płatnych czasopism 
Stowarzyszenia. Większość pierwszej części artykułu 
została napisana przed udostępnieniem przez 
MKiDN pełnej treści. 

SBP – gdzie biznes zabija misję? Co jakiś 
czas przychodzi mi krytykować Stowarzyszenie Bi-

bliotekarzy Polskich. Przyszło już mi pisać o schizofrenii jeżeli chodzi o Open Access 
[http://krzysztof.bibliosfera.net/2012/10/sbp-zamkniete-kiedy-open-access/], nabijaniu w butelkę 
autorów i uczestników konkursu [http://krzysztof.bibliosfera.net/2013/01/uwaga-na-nagrode-
mlodych-i-umowy-sbp-jak-nie-dac-sie-nabic-w-butelke/] czy ostatnio o przypadkowym uwolnieniu 
portalu i natychmiastowym wycofaniu [http://krzysztof.bibliosfera.net/2013/02/sbp-uwalnia-swoj-
portal-przez-pomylke-dwa-kroki-w-przod-jeden-krok-w-tyl/]. Te i inne sytuacje sprawiają, że nie potra-
fię mieć dobrej opinii na temat największej organizacji w branży i widzę potrzebę przyglądania 
się działalności i reagowania, kiedy dzieje się moim zdaniem źle. 



 6 6 6

Ostatnio wydarzyła się kolejna rzecz, która w zestawieniu z resztą dała mi mocno do myślenia 
na temat działalności SBP. Do tego stopnia, że zacząłem się zastanawiać, czy aby biznes nie jest tam 
ważniejszy od misji. Podobnie jak we wcześniejszych sprawach, tak i tu takie a nie inne działanie zo-
stało zapewne podyktowane chęcią maksymalizacji przychodu. Nie mam tu nawet na myśli zysku kon-
kretnych osób, co finansowego zysku organizacji. Czy jest to jeszcze organizacja non-profit? 

O co chodzi? Dwa miesiące temu SBP zwróciło się z prośbą o interpretację przepisów do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i taką interpretację MKiDN wysłał 6 marca (według daty na 
dokumencie). I jak myślicie — czy podzieliło się nią ze wszystkimi zainteresowanymi bibliotekarzami 
spełniając swoją misję w środowisku? Czy przekazało bibliotekarzom tę interpretację jak najszybciej, 
żeby mogli się z nią zapoznać? Otóż nie — interpretacja zostanie zamieszczona dopiero dwa miesiące 
później, w majowym numerze czasopisma sprzedawanego przez SBP. Czy mogą być jakieś inne motywy 
takiej decyzji oprócz chęci zwiększenia przychodu z czasopism? Ja nie dostrzegam, ale chętnie przeczy-
tam, jeżeli takowe ktoś przytoczy. 

 

Warto dodać, że interpretacja została oczywiście wydana bezpłatnie i jako dokument sporzą-
dzony przez ministerstwo jest informacją publiczną, więc nic nie stoi na przeszkodzie do jak najszer-
szego rozpropagowania. 

W związku z powyższą sytuacją mam dwie prośby — jedną do Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich, a drugą do Wydawnictwa SBP. Ta do Stowarzyszenia to prośba o opublikowanie interpretacji 
w Internecie (najlepiej z komentarzem). Jeżeli chodzi o Wydawnictwo, to rozumiem prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w ramach organizacji non-profit, jeżeli służy to realizacji celów czy pozyskaniu 
środków na działalność, ale nie wtedy, kiedy przyćmiewa nadrzędne cele czy misję. Komercjalizacja 
organizacji non-profit to oksymoron i w związku z tym sugeruję niemaskowanie biznesu działalnością 
w ramach stowarzyszenia i założenie oddzielnej firmy. Byłoby to podejście uczciwsze względem reszty 
branży. 

Treść interpretacji MKiDN. Niezależnie od tego kilka dni temu wystosowałem mailowo prośbę 
o udostępnienie interpretacji do SBP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i minister-
stwo wczoraj mi ją przesłało, więc załączam ją do tego artykułu 
[http://static.bibliosfera.net/pdf/wyswietlanie-filmow-interpretacja-mkidn.pdf]. Szkoda, że do tej pory 
nie dostałem żadnej odpowiedzi od Stowarzyszenia. 

Co znajdziemy w środku? Rzeczywiście według interpretacji MKiDN wyświetlanie filmów w bi-
bliotece nie podlega dozwolonemu użytkowi w ramach art. 28. ustawy o prawie autorskim, jednak wy-
nika to głównie z definicji egzemplarza i udostępnienia, które są w tym przypadku sprzeczne z korzyst-
nymi dla bibliotek interpretacjami, jak np. ta Edyty Konopczyńskiej opublikowana w tegorocznym dru-
gim numerze Biuletynu EBIB 
[http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/138/138_konopczynska.pdf]. 

MKiDN postanowił zawęzić “egzemplarze” do “materialnych nośników utworu”, podczas gdy jak 
możemy przeczytać w Biuletynie EBIB, art. 50. pkt 1. ustawy o prawie autorskim mówi, że egzempla-
rze utworów można wytwarzać techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, czy techni-
ką cyfrową. 

Jeżeli chodzi o udostępnienie, to MKiDN definiuje je na podstawie wcześniej przyjętej definicji 
egzemplarza jako wyłącznie materialnego nośnika utworu i wyciąga takie wnioski: 

“Egzemplarz jest materialnym nośnikiem utworu i już dlatego z zakresu zastosowania tego 
przepisu należy wyłączyć wszelką eksploatację utworu inną niż rozporządzenie jego materialnym no-
śnikiem. Biorąc pod uwagę, że w ramach komentowanego przepisu takie rozporządzenie możliwe jest 
wyłącznie nieodpłatnie pozostaje uznać, że „udostępnienie egzemplarza” przez bibliotekę może przybrać 
jedynie formę użyczenia, definiowaną w art. 6 ust. 1 pkt 8 PAPP jako „przekazanie do ograniczonego 
czasowo korzystania, niemające na celu bezpośredniego lub pośredniego uzyskania korzyści majątko-
wej”. 

Co prawda komentowany przepis nie posługuje się terminem „użyczenie”, w praktyce jednak 
będzie to jedyna prawna forma udostępniania egzemplarzy utworów nieodpłatnie.” 

Konopoczyńska jednak powołuje się na art. 6. ust. 1. pkt 9. ustawy, z którego wynika, że od-
tworzenie utworu także jest jego udostępnieniem: 

“odtworzeniem utworu jest jego udostępnienie bądź przy pomocy nośników dźwięku, obrazu 
lub dźwięku i obrazu, na których utwór został zapisany, bądź przy pomocy urządzeń służących 
do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego, w którym utwór jest nadawany” 
Nie wiem, jak do Was, ale mi zdecydowanie bardziej logiczna wydaje się interpretacja zamiesz-

czona w Biuletynie EBIB, jednak czy możemy mówić o jakiejkolwiek wiążącej interpretacji, nawet jeżeli 
została napisana przez pracowników MKiDN? Chyba nie — nawet jednostkowy wyrok sądu nie byłby 
tu zapewne wiążący, a każda sprawa rozpatrywana byłaby indywidualnie, co mogłoby się wiązać z zu-
pełnie odmiennymi wyrokami w podobnych przypadkach? 
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Warto wspomnieć, że obie interpretacje podkreślają, że niezależnie od powyższego dozwolone-
mu użytkowi podlega wyświetlanie, które spełnia inne warunki określone w Ustawie, jak np. korzysta-
nie z utworu dla dobra osób niepełnosprawnych czy dla celów edukacyjnych, które nie wymagają do-
datkowych licencji. Namawiam do zapoznania się też z pełnym tekstem ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych [http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083]. 

Jeżeli tekst czyta jakiś prawnik, to całe środowisko bibliotekarzy na pewno byłoby wdzięczne 
za rzucenie dodatkowego światła na tę sprawę. 

Swoją drogą — sam fakt wielu skrajnych interpretacji i braku jasnych definicji jest chyba nie-
zbyt dobrą recenzją dla tej ustawy? No ale to już chyba temat na inny wpis… 

Krzysztof Lityński 
● Pobierz interpretację MKiDN – wersja PDF: http://static.bibliosfera.net/pdf/wyswietlanie-filmow-

interpretacja-mkidn.pdf  
● Pobierz interpretację MKiDN – wersja DOCX: http://static.bibliosfera.net/pdf/wyswietlanie-filmow-

interpretacja-mkidn.docx 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 23.04.2013  

Wędrująca biblioteka w MOCAKu 

Od 24 kwietnia w Czytelni Muzeum Sztuki 
Współczesnej MOCAK w Krakowie będzie 
można oglądać wystawę „Wędrująca biblio-
teka”. 

Przygotowywanie wystawy muzeal-
nej można porównać do odkrywczej ekspe-
dycji, która oprócz przyjemności podróży 
stawia sobie za cel zweryfikowanie już ist-
niejących map i stworzenie nowej topografii 
interesujących nas zjawisk. Ekspozycja 
w Czytelni MOCAK-u to efekt takiej wypra-
wy w jej najbliższe otoczenie. Wędrująca 
biblioteka stara się uchwycić ważne mo-
menty z życia książek, podkreślając ich 

fascynujące współistnienie ze zmianami w polskiej rzeczywistości.  
Wędrująca biblioteka daje okazję do spotkania z antykwariuszem i obwoźną biblioteką, zasta-

nowienia się nad tradycją książki artystycznej, pozwala spojrzeć w przyszłość, pokazując prekursorskie 
wydawnictwo elektroniczne. Tworzą ją opowieści ludzi, których biografii nie sposób wyobrazić sobie bez 
książek. Wychodząc od studiów przypadków, Wędrująca biblioteka bada (u)życia i społeczny odbiór 
książek. Od indywidualnych doświadczeń czytania przechodzi do losów książki jako przedmiotu – jej 
obiegu, współczesnych modeli funkcjonowania oraz sposobów artystycznej interwencji. Złożoność pro-
blemu odzwierciedla różnorodność pokazywanych prac – wystawa korzysta z wielu mediów, łącząc nar-
rację dokumentu z uniwersalnym językiem sztuki.  

Na wystawie zostaną zaprezentowane następujące prace: 
● Maciej Cuske, Antykwariat, 2005, film dokumentalny, 28 min 
● Hubert Czerepok, Biblioteka, 2003, wideo, 9 min 
● Grzegorz Jaroszuk, Biblioteka, 2007, etiuda dokumentalna, 14 min 
● Zbigniew Rybczyński, Nowa książka, 1975, wideo, 10 min 
● Jarosław Faliński, Zbigniew Makowski. Nulla est fuga. Gnothi seauton, 2009, film dokumen-

talny, 80 min 
● Zbigniew Makowski, Las husula extranas, 1965, książka artystyczna, 80 min 
● Waldemar Węgrzyn, Elektrobiblioteka, 2012, wydawnictwo elektroniczne 
● książki artystyczne wydawnictwa MORAVA 
Ponadto w czasie trwania wystawy w Bibliotece MOCAK-u będzie można wymieniać się książ-

kami.  
Kuratorka: Magdalena Mazik  

Wędrująca biblioteka 
Wernisaż: 23 kwietnia 2013 roku, godz. 17.30 

Wystawa potrwa do 16 maja 2013 roku 
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK 

ul. Lipowa 4, Kraków 
● Zobacz również: http://mocak.pl/wedrujaca-biblioteka  
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 26.04.2013 
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ARIANTA - 3000 polskich czasopism elektronicznych  

ARIANTA [http://www.arianta.pl/] powstała w 2005 roku w celu gromadzenia informacji o naukowych 
i fachowych polskich czasopismach elektronicznych. Obecnie zawiera informacje oraz linki do ponad 
3000 tytułów. Są to czasopisma z nieograniczonym dostępem do pełnych tekstów, jak również czasopi-
sma, które udostępniają na swych stronach WWW spisy treści lub/i abstrakty. Baza jest na bieżąco 
aktualizowana i rozwijana przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego. 
Udanych poszukiwań! 

Zespół Centrum NUKAT 
Źródło: NUKAT, data dostępu 26.04.2013 

Koniec księgarni?: „Stolica” o sytuacji placówek księgarskich  

„Z polskich ulic znikają księgarnie. Zastępują je apteki, restauracje, banki, 
które wygrywają przetargi na atrakcyjne lokale, W efekcie w wielu dużych 
miastach na rynku nie ma ani jednej księgarni. Tak jest chociażby na war-
szawskim Rynku Starego Miasta” – czytamy najnowszym numerze mie-
sięcznika „Stolica” (4/2013). Autorka tekstu, Agnieszka Czapla, przytacza 
dane z „Rynku książki w Polsce” dotyczące spadku udziału księgarń indywi-
dualnych na rzecz wzrostu sieci księgarskich, hipermarketów i sprzedaży 
internetowej.  

„Nie chciałbym mieszkać w kraju, w którego stolicy nie ma witryn 
księgarskich i antykwarycznych!” – mówi Czesław Apiecionek z antykwaria-
tu Puenta. „Radziłbym sfotografować istniejące księgarnie, bo jak tak dalej 
pójdzie, będziemy oglądać je tylko na zdjęciach” – grzmi z kolei na łamach 
pisma Jan Rodzień, kierownik warszawskiego Klubu Księgarza. I postuluje, 
aby księgarnia jako placówka kultury mogła płacić najniższy czynsz. „Księ-

garnia powinna znaleźć się w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej – mówi z kolej Waldemar 
Janaszkiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. I przypomina, że Stowarzyszenie 
podjęło taka inicjatywę w latach 90., ale została odrzucona. „Takie kraje jak Francja mają skuteczny 
system wspierania księgarni regulowany przez specjalną ustawę o książce. U nas rozmowy nad wpro-
wadzeniem podobnej ustawy trwają już od 10 lat i nic nie wskazuje na ich szybki i pozytywny finał”.  

Optymistyczna jest druga część artykułu, w której czytamy o przewagach indywidualnej księ-
garni nad sieciówką czy sklepem internetowym. „Księgarz powinien być doradcą klienta i jego partne-
rem do rozmowy, a nie tylko sprzedawcą książek. W marketach czy w internecie nie ma takich fachow-
ców” – mówi Czesław Apiecionek. Obok jakości obsługi liczy się także atmosfera. Stąd coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się kawiarnio-księgarnie, takie jak Tarabuk, Czuły Barbarzyńca czy Wrzenie 
Świata w Warszawie. 

„Wzrost popularności książki elektronicznej sprawi, że przetrwają jedynie nieliczne księgarnie 
(Łukasz Gołębiewski szacuje, że w całym kraju zostanie ich tylko 200) i to w dużych miastach. Będą 
miały charakter centrów kultury organizujących dyskusje o książkach, spotkania z autorami i zajęcia 
dla dzieci. W ofercie pojawią się książki antykwaryczne, książki używane, pozycje drukowane na żąda-
nie, ale także ekskluzywne artykuły piśmiennicze i papiernicze” - pisze Agnieszka Czapla. (et) 
Źródło: Rynek Książki, data dostępu 26.04.2013 

Książki napędzają handel online 

Książki, obok płyt i filmów, królują wśród produktów kupowanych w polskiej sieci, a e-sklepy, które je 
oferują należą do najlepiej rozpoznawanych przez internautów - wynika z raportu przygotowanego 
przez Gemius oraz e-Commerce Polska. 

Książki, płyty i filmy to od kilku lat najlepiej sprzedające się w sieci produkty. Z danych pre-
zentowanych w raporcie wynika, że ponad połowa ankietowanych Polaków (51 proc.) przynajmniej raz 
kupiła w e-sklepie jedną z wyżej wymienionych rzeczy. Co więcej, odsetek internautów nabywających 
książki, płyty czy filmy tą drogą nadal rośnie (wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z 2011 
rokiem). Produkty te cieszą się popularnością nie tylko wśród kupujących w e-sklepach, ale także 
klientów aukcji internetowych. Na nabywanie książek, płyt czy filmów tą drogą wskazuje także 
44 proc. badanych. 

Zdaniem Mateusza Gordona, eksperta Gemiusa w obszarze e-handlu, szeroki wybór księgarni 
online oraz wysoka dostępność w sieci różnorodnych, często dość egzotycznych tytułów sprawia, że 
popularność tych produktów w internecie cały czas rośnie. – Jesteśmy z natury wygodni, więc wybiera-
jąc między wizytą w księgarni czy punkcie muzycznym i brakiem pewności co do dostępności danej 
pozycji, coraz częściej wolimy odwiedzić sklep online i bez wychodzenia z domu, w kilka minut kupić 
wypatrzony tytuł – zauważa Gordon. 

Jak pokazują badania, to również te sklepy online i aukcje internetowe, które posiadają 
w portfolio książki, płyty oraz filmy są najczęściej spontanicznie wymienianie przez Polaków. Internau-
ci zapytani o trzy nazwy e-sklepów, jakie potrafią wymienić, w pierwszej kolejności najczęściej wskazy-
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wali na: Allegro.pl (17 proc. ankietowanych), Empik.com (12 proc. ankietowanych) oraz Merlin.pl 
(8 proc. ankietowanych). 

Okazuje się również, że e-zakupowiczom, którzy szukają informacji o książkach, płytach i fil-
mach na aukcjach oraz w sklepach internetowych raczej nie zdarza się kupować ich później w trady-
cyjnych sklepach – 36 proc. internautów, po znalezieniu dokładnych informacji w sieci, nigdy nie ku-
puje w offline, a 30 proc. robi tak bardzo rzadko. 

Jak pokazują wyniki raportu przygotowanego przez Gemius oraz e-Commerce Polska, 72 proc. 
respondentów deklaruje, że kiedykolwiek zrobiło zakupy przez internet. W badaniu wzięło udział 
1,5 tys. internautów. Zostało zrealizowane w grudniu 2012 roku. 

Oprac.: Aleksandra Baranowska-Skimina  
Źródło: eGospodarka.pl, data dostępu 24.04.2013  

________________________________________________________________ 

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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