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SZKOLENIA 

Spotkanie dyskusyjne z amerykańskimi bibliotekarzami  
Johnem Lubansem Jr oraz Sheryl Anspaugh, Warszawa, 4 marca 2013 roku 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie zapraszają na spotkanie dyskusyjne z amerykańskimi bibliotekarzami Johnem Luban-
sem Jr oraz Sheryl Anspaugh w dniu 4 marca 2013 roku o godz. 14.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie, ul. Dobra 56/66 (sala 256, II p.). Spotkanie prowadzi dr Henryk Hollender. 

W programie: wykłady i dyskusja: 
1. John Lubans Jr. „Working together: Ways of organizing, old and new (or, musically, „I bor-

rowed the shoes, but the holes are mine!” [Honeybee democracy; Teams and team-building in the li-
brary; Leaderless orchestras; The self-managing villages of Vermont; Leading from the middle; The 
democratic workplace; Teaching how to lead from the middle] 

2. Sheryl Anspaugh „American libraries: a conversation about challenges and front line obser-
vations about academic, public and school libraries”. 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Dla osób nie znających biegle języka angielskiego 
organizatorzy przygotowali tłumaczenie prezentacji w języku polskim. 

Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 
Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

● John Lubans Jr, profesor w School of Communication, Information and Library Studies w Rutgers 
University, wieloletni zastępca dyrektora biblioteki uniwersyteckiej w Duke University, autor wielu pu-
blikacji. Wydana w roku 2010 książka “Leading from the Middle and Other Contrarian Essays on Li-
brary Leadership” została zarekomendowana przez Library Journal dla pracowników bibliotek i stu-
dentów. http://blog.lubans.org/. 
● Sheryl Anspaugh emerytowana bibliotekarka związana zawodowo z amerykańskimi bibliotekami 
akademickimi, publicznymi oraz szkolnymi. 
Źródło: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, korespondencja nadesłana 26.02.2013 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE 

Podkarpackie Studia Biblioteczne Nr 2 (2013) 

Dostępny jest już drugi numer „Podkarpackich Studiów Bibliotecznych”. Zapraszamy do lektury! 
„Podkarpackie Studia Biblioteczne” to otwarte, elektroniczne czasopismo naukowe (recenzo-

wane) poświęcone zagadnieniom z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej i komunikacji. To 
platforma wymiany doświadczeń oraz publikowania rozważań teoretycznych dla bibliotekarzy, pracow-
ników naukowych oraz innych osób zainteresowanych poruszaną tematyką z regionu Podkarpacia oraz 
całej Polski.  

Naszą aspiracją jest dołączenie do grupy cenionych w środowisku bibliotekoznawczym czaso-
pism, które warto czytać. I do których warto pisać.  

Czekamy na artykuły poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom: 
● współczesna problematyka bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego, 
● historia książki, bibliotek i piśmiennictwa (zwłaszcza z regionu Podkarpacia), 
● informacja naukowa i źródła informacji, 
● najnowsze trendy praktyki bibliotecznej i komunikacji naukowej, 
● w formie komunikatów - informacje, sprawozdania z życia bibliotek, konferencji, imprez bibliotecz-

nych, 
● recenzje publikacji z zakresu bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 

Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Czaso-
pismo - jako jedno z niewielu periodyków naukowych w Polsce - dostępne jest również w formatach 
mobilnych. 

Spis treści 
● Od Redakcji: http://psb.univ.rzeszow.pl/od-redakcji2  
● Artykuły: http://psb.univ.rzeszow.pl/artykuly022013  
● Magdalena Janas - Blogi bibliotek szkół wyższych jako narzędzie wspomagające kształcenie w zakre-

sie umiejętności informacyjnych: na przykładzie bloga Biblioteki Głównej Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie: http://psb.univ.rzeszow.pl/blogi-bibliotek-szkol-wyzszych-jako-
narzedzie-wspomagajace-ksztalcenie-w-zakresie-umiejetnosci  

● Dominika Paleczna - Folksonomia w serwisie bibliosfera.net – liczby, przykłady, charakterystyka 
http://psb.univ.rzeszow.pl/folksonomia-w-serwisie-bibliosferanet-liczby-przyklady-
charakterystyka  

● Ewelina Bytnar - Gromadzenie druków zwartych w bibliotece akademickiej - na przykładzie Bibliote-
ki Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://psb.univ.rzeszow.pl/gromadzenie-drukow-zwartych-w-
bibliotece-akademickiej-na-przykladzie-biblioteki-uniwersytetu  

● Stanisław Kawiorski - Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego 
tekstu: http://psb.univ.rzeszow.pl/koncepcja-podwojnego-kodowania-allana-paivio-w-
procesie-percepcji-czytanego-tekstu  

● Radosława Dziubecka, Dominika Paleczna - Alma - system biblioteczny następnej generacji: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/alma-system-biblioteczny-nastepnej-generacji  

● Komunikaty: http://psb.univ.rzeszow.pl/komunikaty022013  
● Grzegorz Dolata - Kolekcje archiwalne poetów emigracyjnych w Pracowni Zbiorów Specjalnych Bi-

blioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://psb.univ.rzeszow.pl/kolekcje-archiwalne-poetow-
emigracyjnych-w-pracowni-zbiorow-specjalnych-biblioteki-uniwersytetu  

● Elżbieta Miezin - Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego do bibliotek w Petersburgu, Tallinie i Rydze: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/sprawozdanie-z-wyjazdu-studyjnego-do-bibliotek-w-petersburgu-
tallinie-i-rydze  
Pełne wydanie bieżącego numeru PSB w formacie PDF znajduje się w zasobach Podkarpackiej 

Biblioteki Cyfrowej: http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8730  
Wersja na e-czytnik:  

● ePUB: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/sites/default/files/ebook/podkarpackie_studia_biblioteczne_nr_2_2_-
_psb_0.epub  
● MOBI: 
http://psb.univ.rzeszow.pl/sites/default/files/ebook/podkarpackie_studia_biblioteczne_nr_2_2_-
_psb_0.mobi  
Źródło: Podkarpackie Studia Biblioteczne, data dostępu 28.02.2013 
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Docenić bibliotekę  

Docenić bibliotekę: jak skutecznie prowadnic rzecznictwo / 
Małgorzata Borowska, Maja Branka, Joanna Wcisło. Warszawa: 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 2012,– 200 
s.; ISBN: 978-83-933793-1-6 

Współczesna biblioteka stoi przed wielkim wyzwaniem: utrzymania, a czasa-
mi zbudowania, silnej pozycji instytucji kultury w XXI wieku - epoce nowych 
technologii, konsumpcjonizmu, szybkości i innowacji. Wartości, które dla 
książki i tradycyjnie rozumianej biblioteki czy szeroko rozumianej kultury, 
stanowią konkurencję i wyzwanie. Jedną z propozycji radzenia sobie z tymi 
wyzwaniami przynosi rzecznictwo. Nie jest to cudowne rozwiązanie ani recep-
ta na wszelkie problemy bibliotek. Zdecydowanie jednak możemy powiedzieć, 
że prowadzenie rzecznictwa wesprze biblioteki w budowaniu relacji i wizerun-
ku, co ułatwi i umożliwi zdobycie poparcia, zwłaszcza w sytuacjach kryzyso-

wych. 
Program Rozwoju Bibliotek opublikował podręcznik „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie pro-

wadzić rzecznictwo”, opracowany przez firmę Idea Zmiany realizującą program edukacyjny poświęcony 
rzecznictwu w bibliotekach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Celem podręcznika jest dostarcze-
nie czytelnikom i czytelniczkom wiedzy na temat sposobu tworzenia Planu Rzecznictwa w bibliotekach, 
jego obszarów i konstrukcji, a także adresatów, narzędzi i działań, jakie można wykorzystać. 
● Docenić bibliotekę: jak skutecznie prowadzić rzecznictwo: 
http://www.biblioteki.org/repository/PLIKI/RZECZNICTWO/Docenic_biblioteke_Jak_skutecznie_prow
adzic_rzecznictwo.pdf  
Źródło: Ogólnopolski portal bibliotekarski SBP, data dostępu 01.03.2013 

INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Młodzi, zdolni, kreatywni… boją się dzielić wiedzą? 

 

Sieć daje młodym zdolnym, nie tylko naukowcom, możliwość podzielenia się z szerokim gronem od-
biorców swoją pracą. Co ważniejsze pozwala na pokazanie, że nauka może być pasją i absolutnie nie 
musi być nudna i zamknięta jedynie w uniwersyteckich murach, konferencyjnych prezentacjach oraz 
punktowanych wydawnictwach. 

W każdym większym mieście organizowanych jest wiele spotkań, prelekcji, dyskusji, które od-
bywają się nie tylko w bibliotekach, domach kultury, ale także na ulicach, koncertach czy w pubach. 
O tych ostatnich, które przyjęły formę wymiany myśli w atmosferze, która pozwala na oderwanie się od 
sztywnych uniwersyteckich nakazów i zakazów, mówi się najmniej. Pojawiają się informacje dotyczące 
spotkań na Facebooku czy forach internetowych – niezwykle rzadko natomiast można wystąpienia te 
zobaczyć już po fakcie w domowym zaciszu – wszyscy wiemy, że nieraz trudno zjawić się na spotkaniu 
mimo najszczerszych chęci. 
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Gdy jednak pojawia się pytanie “dlaczego by nie nagrać wystąpień i nie wrzucić do sieci” mło-
dzi zaczynają czuć się niepewnie, pojawiają się wymówki, a w końcu uznaje się pomysł za nietrafiony. 
Nie chcemy publikować i dzielić się filmami z naszych wystąpień w internecie. Coraz odważniej potra-
fimy formułować nasze myśli i posyłać w internetowy eter w postaci oficjalnych krótkich komentarzy 
czy listów otwartych dotyczących promowania nauki, także na tym mniej naukowym gruncie. Dlaczego 
nie robić by tego samego z inicjatywami, które organizujemy? 

W Polskim środowisku naukowym dzieje się różnie, począwszy od przełomowych badań, a na 
średniowiecznych plagiatach skończywszy: http://bibliosfera.net/link/4348/piratka-wsrod-filozofow/. 
Niemniej jest wśród nas wielu kreatywnych ludzi, którzy poprzez organizację różnego rodzaju spotkań 
podejmują się dwóch niezwykle ważnych rzeczy. Po pierwsze propagują naukę poza środowiskiem na-
ukowym – co jest zadaniem niełatwym, a po drugie własnie poprzez to działanie pokazują społeczeń-
stwu, że mit mówiący o tym, że nauka wyrażona w prostej formie nie może być “prawdziwa” jest fał-
szywy. Może być równie fascynująca, a nawet jeszcze bardziej. 

Od pewnego czasu zastanawiam się skąd w nas lęk przed pokazaniem swojej pracy światu. 
Myślę, że przede wszystkim – i to najistotniejszy problem – boimy się reakcji naszej Alma Mater i za-
rzutu dotyczącego uprawiania paranauki zamiast skupieniu się na “rzeczach naprawdę ważnych”, czyli 
pisaniu dysertacji, testów naukowych czy udziału w grantach i projektach. Nie zgadzam się z tym – 
uważam, że promowanie dyscypliny wśród osób pozornie z nią niezwiązanych jest równie ważne. Poza 
tym jest przejawem naszej pasji do nauki, którą uprawiamy – pasji, która jest początkiem i podstawą 
wszystkich podejmowanych przez nas badań. 

Za czynnik blokujący możemy uznać przede wszystkim strach przed oceną – nie tylko macie-
rzystej instytucji, ale także wszystkich, do których nagranie dotrze, w tym przyjaciół, znajomych oraz 
wszystkich innych osób, które nagranie zobaczą. Strach przed wystawieniem nam oceny hamuje nas, 
ogranicza i przeszkadza w podejmowaniu działań promujących naukę i nie oszukujmy się: działań, 
które dają nam ogromną “naukową” radość. 

Walory edukacyjne inicjatyw, które odbywają się na nienaukowym gruncie, jakim są ulice, 
koncerty czy nawet puby, a w których toczy się naukowa dyskusją, są wartością, w moim odczuciu, 
nieocenioną. Kreatywność ta powinna być nie tylko doceniana, ale przede wszystkim propagowana 
i rozpowszechniana za pomocą internetu. Tak, żeby efekty pasji i kreatywności młodych i zdolnych 
powiększały ten mityczny 1% wartościowych informacji w sieci. 
Jak przekonać tych, którzy obawiają się reakcji środowiska? Czy organizujecie w Waszych miastach 
nieformalne spotkania z nauką i co ważniejsze… czy pozwolicie nam nieobecnym posłuchać i zobaczyć 
Wasze wystąpienia? 

Dorota Sochocka  
We wpisie wykorzystano zdjęcie autorstwa Seana McGratha 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 25.03,.2013 

Tydzień e-książki 2013 w bibliotece 

Kiedy Tydzień E-książki był na świecie organizowany 
po raz pierwszy (w 2004 roku), opinia publiczna 
i media zachowywały ostrożność wobec e-booków. 
Chociaż dziś wciąż nie wszyscy są przekonani do tej 
formy lub czują, że niekoniecznie jest ona odpowied-
nia dla nich, raczej za sobą mamy czasy sceptycyzmu 
większości. Niemniej wciąż jest trochę do zrobienia 
w kwestii promocji e-booków, dlatego przyłączcie się 
do obchodów Tygodnia E-książki, które w tym roku są 
planowane na 3-9 marca 2013. 

Użytkownicy bibliotek są też coraz częściej 
odbiorcami e-booków. Ich już nie trzeba przekonywać, 
że warto z tej formy książki korzystać, można jednak 
przekazać im coś, o czym jeszcze nie wiedzą, a co na 
pewno okaże się przydatne — np. źródła darmowych 

e-książek. Tych nieprzekonanych do e-booków warto natomiast spróbować oswoić z takimi formami 
publikacji, wskazać zalety, zaintrygować… 

Udostępniasz elektroniczne książki lub czasopisma? Pochwal się! Jeżeli pracujesz w bibliotece 
akademickiej, prawdopodobnie Twoje biblioteka udostępnia użytkownikom publikacje w formie elek-
tronicznej — minimum te dostępne na podstawie licencji krajowej. Pochwal się tym! Wiele bibliotek — 
już nie tylko akademickich — tworzy lub współtworzy biblioteki cyfrowe lub repozytoria. Czy jesteście 
pewni, że wszyscy Wasi użytkownicy, którzy mogliby być tym zainteresowani, wiedzą o tych bibliote-
kach?  

Za dobry przykład promocji takich zbiorów może posłużyć działanie Biblioteki Głównej i OINT 
Politechniki Wrocławskiej 
[https://www.facebook.com/BibliotekaGlownaPolitechnikiWroclawskiej?fref=ts], która w mediach spo-
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łecznościowych regularnie linkuje nawet nie do samych baz, ale do konkretnych tytułów, które mogą 
być interesujące dla studentów tej uczelni lub są elektronicznymi nowościami. 

Jeżeli nie masz w ofercie e-booków… Pamiętaj, że istnieje wiele miejsc, z których można pobrać 
lub gdzie można przeczytać książki elektroniczne za darmo. Pracujesz z dziećmi, młodzieżą lub masz 
wśród swoich użytkowników rodziców? Koniecznie poleć im Wolne Lektury! [http://wolnelektury.pl/].  

Listę przykładowych źródeł możesz pobrać w wersji do edycji [http://goo.gl/5JuQ4] lub w for-
macie PDF [http://goo.gl/JgZU0]. Możesz ją uzupełnić, zamieścić na stronie lub wywiesić w bibliotece, 
a także wykorzystać do zupełnie innych celów. Może niezłym pomysłem będzie ustawienie na tych kil-
ka dni strony Wolnych Lektur [http://wolnelektury.pl/] jako strony startowej na komputerach prze-
znaczonych dla użytkowników? 

Przyciągnij ciekawostkami. Zaintrygowanie czytelników jest zwykle dobrym pomysłem. Dlacze-
go więc nie powiedzieć im czegoś zaskakującego o e-bookach? Możesz w tym celu skorzystać z przygo-
towanych przez nas plakacików „Czy wiesz, że…” [http://goo.gl/K4pdl] lub zaserwować czytelnikom 
odnalezione przez siebie zaskakujące informacje o książkach elektronicznych. 

Możesz też ich zaskoczyć dzieląc się - np. na Facebooku 
[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=496604917042245&set=a.187069151329158.36360.107
044942664913&type=1&theater] – grafiką przygotowaną przez Paula Otleta 
[http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/documentation-and-
telecommunications/1wFR-AQsathoXw?exhibitId=QQ-RRh0A&hl=en], w której widać, że przewidział 
on nie tylko prezentacje multimedialne na konferencjach, ale także e-booki. (Jeżeli podczas studiów 
nabraliście przekonania, że to nudziarz, którego jedynym istotnym dokonaniem był współudział przy 
stworzeniu UKD, zdecydowanie musicie zmienić o nim zdanie!) 

Informuj o ciekawych akcjach. W ostatnim tygodniu został uruchomiony projekt BookRage 
[http://bookrage.org/], dzięki któremu każdy może kupić pięć lub sześć e-booków za cenę, jaką uzna 
za odpowiednią.:) Tak, to Wy decydujecie, ile warto zapłacić za taki pakiet książek. Jest to nie lada 
gratka dla miłośników fantastyki (ponieważ zaproponowane tytuły to polska współczesna fantastyka), 
a dla tych, którzy do tej pory nie przekonali się do gatunku, idealna okazja, aby to się zmieniło (sama 
jestem żywym dowodem na to, że czytelnikiem fantastyki można zostać już będąc dorosłym:)). 

Poza tym, że sami wybieracie kwotę, którą płacicie, możecie również zadecydować, ile z tej 
kwoty trafi do autorów książek, ile do organizatora przedsięwzięcia (np. na opłacenie serwerów), a ile 
na cele charytatywne. W tym przypadku mogą pieniądze na cele charytatywne mogą trafić do Fundacji 
Nowoczesna Polska, która dzięki temu będzie w stanie sfinansować nowe publikacje we wspomnianych 
już Wolnych Lekturach [http://wolnelektury.pl/]. Jeżeli nie zmienicie ustawień, autorzy dostaną 70% 
pieniędzy, a BookRage i Fundacja po 15%. Ale pamiętacie, że możecie przesuwać suwaki według uzna-
nia i przeznaczyć nawet całość na tylko jeden z tych celów. 

Jest to akcja nowa na polskim rynku e-booków, o której warto powiedzieć czytelnikom biblio-
tek. Być może to zachęci ich do rozpoczęcia przygody z e-bookami? Bo kto powinien być dystrybutorem 
takich informacji jak nie biblioteka? 

Zorganizuj własne wydarzenie na temat e-booków. W tym roku biblioteki doszły do wniosku, że 
tydzień e-booków to dobry pomysł, żeby o tej formie książki porozmawiać w ich murach. 

Wpadła na to np. opolska WBP planując konferencję „Biblioteka Nowe technologie w bibliote-
kach. E-booki na e-regałach” [http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/670/konferencja-nowe-
technologie-w-bibliotekach-e-booki-na-e-regalach-wbp-w-opolu/]. Zauważono potrzebę dyskusji 
w bibliotekarskim gronie na temat sposobów na wypożyczanie e-booków w bibliotece. Trzymam mocno 
kciuki za wypracowanie korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań, które zostaną szybko wprowa-
dzone w życie. 

Na inny pomysł wpadła Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego wraz z wydawnictwem uniwersy-
teckim. W Łodzi spotkanie „Kierunek e-książka. Stare po nowemu?” 
[http://bibliosfera.net/kalendarz/wydarzenie/697/kierunek-e-ksiazka-stare-po-nowemu/] jest kiero-
wane do wszystkich zainteresowanych. Uczestniczy będą mogli posłuchać o doświadczeniach blogerów, 
pisarzy, przedstawicieli portali czytelniczych, pracowników uczelni wyższych i wydawców. 

Poszukaj innych pomysłów. Kilka dodatkowych sugestii znajdziecie w przygotowanym przez 
nas konspekcie [http://goo.gl/eQRNO], z którego możecie czerpać inspirację. Nie zapominajcie, że sa-
mi zawsze macie masę oryginalnych pomysłów. Zrealizujcie je i podzielcie się z nami (może do być e-
mail [http://dominika.bibliosfera.net/2013/03/tydzien-e-ksiazki-2013-w-
bibliotece/dominika@bibliosfera.net], może być komentarz do tego artykułu). Pochwalcie się nam 
i zainspirujcie innych do podobnych działań. 

Cieszy mnie, że rosnącą popularność e-booków dostrzegają biblioteki, które promują książki 
elektroniczne. Żałuję tylko, że wciąż nie mamy wypracowanego modelu na miarę USA — żeby każdy 
z nas mógł pobrać książkę lub artykuł na posiadany przez siebie czytnik na określony czas (jeżeli się 
mylę i ktoś taką usługę oferuje, koniecznie dajcie znać!). Mam nadzieję, że to tylko kwestia czasu; nie 
mogę się doczekać takiej usługi. Może jest to temat, który warto rozważyć w związku z nadchodzącym 
Tygodniem E-książki? 

Mimo że nie każdy udostępnia e-booki, każdy może je promować. Powiedzieć przekonanym, 
gdzie jeszcze mogą znaleźć coś interesującego, a nieprzekonanym pokazać, że nie taki e-book strasz-
ny.:) 
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Dominika Paleczna 
Źródło: Bibliosfera.net, data dostępu 01.03.2013 

Projekty plakatów na tegoroczny Tydzień Bibliotek  

SBP pokazało nadesłane projekty plakatów na tegoroczny Tydzień Bibliotek 
[http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=7190]. Jak się spodziewaliśmy hasło tegoroczne 
Tygodnia Bibliotek było trudne do przełożenia na język plastyczny. Zgłoszoną tylko 8 projektów.  
My popieramy ten: 

 
Prosimy głosować. 

 
Źródło: rYt, data dostępu 01.03.2013  

Dożynanie księgarstwa w Europejskiej Stolicy Kultury 

Nie przebrzmiały jeszcze we Wrocławiu echa związane z likwidacją najstarszej księgarni naukowej czę-
ściowo przeniesionej do nowego lokalu przy Kuźniczej (po byłej szkole podstawowej) i bankructwem 
jednej z najstarszych (rok założenia 1958) księgarni „Pod Arkadami”, a już dowiedzieliśmy się o likwi-
dacji księgarni PWN-owskiej przy ul. Szczytnickiej. 

Przebąkuje się też o nie najlepszej sytuacji księgarni „Eureka” znajdującej się przy ul. Kołłąta-
ja, w pobliżu pl. Dominikańskiego. Gdyby te wszystkie scenariusze się ziściły, to będziemy mieli tu do 
czynienia z prawdziwym pogromem księgarskich placówek. We Wrocławiu ostały by się praktycznie 
tylko księgarnie sieciowe Empiku i Matrasu.  

Od czasów tzw. transformacji Wrocław z wiodącego ośrodka konsumpcji wytworów słowa dru-
kowanego (od połowy lat 70-tych na I, II, III miejscu pod względem sprzedaży książek), gdzie w 1991 
roku istniało ok. 100 księgarni, tylko w samym centrum ok. 15, teraz mamy zaledwie, włączając to 
„sieciówki” tylko ok. 10 księgarni licząc tzw. szerokie centrum; od centrum handlowego „Borek”, do pl. 
Grunwaldzkiego. Nie wliczam do tego 3 księgarni „taniej książki”, a także 3 księgarni językowych.  

Oczywiście można załatwić całą sytuację stwierdzeniem wiceprzewodniczącego Komisji Kultury 
p. Skoczylasa, z którym rozmawialiśmy w 2010 roku „walcząc” o lokal po byłej księgarni Domu Książ-
ku w Rynku, iż „taka to specyfika czasów, że ludzie głównie kupują książki w internecie”. Ale w takim 
razie po co mówimy o upowszechnianiu czytelnictwa i wydajemy na to grube pieniądze, kiedy taki za-
chęcony do czytania młody człowiek nie ma szans wstąpienia po drodze do księgarni, która o tyle jest 
sklepem,o ile mamy w niej do czynienia z transakcją kupna i kasą fiskalną. Ale jeśli popatrzeć na tą 
sytuację z perspektywy edukacji i utrwalania pewnych kulturowych nawyków, to w tym wypadku jest 
przybytkiem kultury książki i słowa pisanego.  
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Nawet jeśli wymarli już prawdziwi księgarze, z którymi można było porozmawiać nie tylko 
o książkach, ale także wymienić informacje o świecie, życiu miasta, to brak miejsca, gdzie można 
choćby obejrzeć, wziąć do ręki wytwory sztuki drukarskiej jest sytuacją i to dotyczącą dużego miasta, 
ba metropolii kultury na skalę europejską niedopuszczalną, a wręcz patologiczną.  

Wydaje się, że sytuacja ta jest skutkiem wieloletnich zaniedbań włodarzy miasta Wrocławia, 
a szczególnie „Komisji Kultury”, która powinna już po pierwszych dużych likwidacjach placówek księ-
garskich w latach 2007-2010 pochylić się nad tym problemem i wypracować dla nich odrębne warunki 
dzierżawy. Sprawa księgarni „Pod Arkadami” jest tylko odpryskiem sytuacji wielu zadłużonych lokali 
i sklepów mieszczących się w pasażach po obu stronach kamiennych arkad.  

Teraz miasto stoi przed naprawdę katastrofalną sytuacją, kiedy to Europejska Stolica Kultury 
nie ma tak naprawdę księgarni europejskiego formatu, np. z dużym działem literatury obcojęzycznej. 
A przecież bywając tu i tam, np. w Berlinie, Lipsku czy Frankfurcie, widać dbałość władz tych miast, 
o to by księgarnie pełniły rolę szczególnych kulturalnych wizytówek, a przecież Wrocław pretenduje 
podobno do roli europejskiej metropolii? 
Źródło: Portal księgarski, data dostępu 01.03.2013 

Możesz pić kawę i rozmawiać z innym kawoszem na świecie 

We Wrocławskiej Mediatece otwarto Dialogue Cafe Wrocław. Dialogue Cafe to inicjatywa globalna, któ-
ra umożliwia tworzenie wirtualnego dialogu między różnymi grupami ludzi z całego świata. Jest to 
pierwsza na świecie sieć publicznych wideokonferencji, a Wrocław jest 10. ośrodkiem w ramach tej 
sieci. 

 

● Więcej TU: http://www.wroclaw.pl/porozmawiaj_ze_swiatem_w_dialogue_cafe,.dhtml  
● Relacja filmowa TU: http://www.youtube.com/watch?v=wb1qp5O41o0&feature=player_embedded  

 
Źródło: rYt, data dostępu 01.03.2013  

________________________________________________________________ 
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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 

 

 
ISBNik: Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ 

 

Adres redakcji ISBNika. Redaktor: Wojciech Rozwadowski. Adres redakcji: ul. Renesansowa 13 lok. 38 
01-905 Warszawa, tel. 503.382.910, email: wojciech.rozwadowski@gmail.com, isbnik@gmail.com.  

Stale współpracują: Stefan Kubów (Biblioteka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu); Ryszard 
Turkiewicz – emeRyTowany starszy kustosz z Wrocławia; Henryk Hollender (Biblioteka Uczelni Ła-
zarskiego), Barbara Zieleniecka (Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu). 

Redaktor „ISBNika – informatora Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich” dokłada wszelkich starań, aby nie rozsyłać niechcianej poczty. 
Uprzejmie informujemy, iż Państwa adres email został pozyskany bezpośrednio z Państwa strony in-
ternetowej lub z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 144.1204) 
niniejszy email nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Pań-
stwo dalszych informacji na temat naszej oferty prosimy o odpowiedź z NIE w tytule.  


