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Szanowni Państwo.

Biblioteka Narodowa opublikowała najnowszy raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Na zadawane
od blisko trzech dekad pytanie o czytanie w całości lub fragmencie co najmniej jednej książki w
ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie twierdząco odpowiedziało 42% respondentów. To naj-
lepszy wynik od sześciu lat. Oznacza wzrost o 3% w skali roku i o 5% w skali dwóch lat. Na razie
można mówić o powodach do ostrożnego optymizmu. 
Jak czytają Polacy? 

Czytanie książek nadal częściej i chętniej praktykowane jest w formie papierowej niż cyfrowej.
Jako podstawowe źródła pozyskiwania książek czytelnicy wskazali:  zakup (45%, wzrost o 4 %),
pożyczenie od znajomego (32%, spadek o 3 %), prezent (34%, wzrost o 3 %). Na następnych pozy-
cjach znalazło się wypożyczenie z bibliotek (23%) i własny księgozbiór (20%). Zauważalny jest re-
latywnie wysoki odsetek czytelników korzystających z książek udostępnianych w formie streamin-
gu w ramach opłaty abonamentowej (28%).

Najczęściej czytana jest tzw. literatura sensacyjno-kryminalna (24%), popularna (20%), ale też bio-
grafie, wspomnienia czy książki historyczne dotyczące XX wieku (19%).

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/42---wzrost-poziomu-czytelnictwa-w-polsce 

W tym napawającym optymizmem nastroju, że z naszym czytelnictwem nie jest tak źle, zapraszam
do lektury nowego numeru Biuletynu Bibliotecznego.

Dedykowany jest przede wszystkim książce i bibliotekom, ale również wydarzeniom ze świata sze-
roko pojętej kultury.

Wybrałam (subiektywnie)  do przeglądu kilka tytułów – w wersji  elektronicznej „Bibliotekarza”
„Poradnik Bibliotekarza”, „Lustro Biblioteki”, a w wersji papierowej „Książki. Magazyn literacki”,
„Rynek 7”, „Wysokie obcasy”, „Wolna sobota. Magazyn Gazety Wyborczej”, „Tygodnik Powszech-
ny”. Na łamach Biuletynu, w poszczególnych rozdziałach starałam się zamieścić wyselekcjonowa-
ne, różne ciekawe „newsy”, które moim zdaniem są warte zauważenia i mam nadzieję wykorzysta-
nia ich w naszej codziennej, bibliotekarskiej pracy.

Biuletyn podobnie jak poprzedni numer został zilustrowany pięknymi pracami plastycznymi autor-
stwa naszej koleżanki Anny Misiak. 

• Działo się w MBP w Bytomiu.

•  Z księgarskich półek. Recenzje książek, czyli po co warto sięgnąć, co polecić, co 

             zakupić. Nowości dla dzieci i dorosłych.

• Świat książki dziecięcej z elementami biblioterapii i bajkoterapii. 

• Wydarzenia ze świata kultury. Polecane artykuły prasy społeczno-kulturalnej.

•  Polecane artykuły prasy fachowej.

•  Krótkie wskazówki dla osób pracujących w bibliotekach. Kilka grafik o cechach 

             osobistych bibliotekarza z przymrużeniem oka.

Zapraszam do lektury.
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Działo się w MBP w Bytomiu

Biblioteka to przyjazna instytucja kultury, w której nie tylko można obcować ze słowem pisanym,
ale również spotykać się z ciekawymi ludźmi. Nasi czytelnicy mieli możliwość uczestniczenia w
ciekawych spotkaniach literackich, a także w wielu innych kreatywnych przedsięwzięciach: warsz-
tatach literackich i plastycznych, wykładach historycznych,wystawach.

• „Królowa Śniegu” w interpretacji Martyny Jaszek

Wraz z rozpoczęciem nowego roku przygotowaliśmy dla czytelników w każdym wieku cykl zna-
nych i mniej znanych tekstów literackich, które czytały osoby zaprzyjaźnione z naszą biblioteką.
Jako pierwszy został zaprezentowany fragment baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śnie-
gu” w interpretacji Martyny Jaszek.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?limitstart=8     

Ferie w bibliotece. 

• Galeria prac pt. „Losujemy, malujemy, budujemy”. 

W dniach od 4 do 15 stycznia Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży  zaprosiła najmłod-
szych do zabawy pt. „W czasie ferii dzieci się nudzą”... – ferie zimowe w bibliotece.

Otrzymane prace zostały zaprezentowane w Galerii Rotunda oraz w wirtualnej galerii.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?
option=com_content&view=article&id=564:%E2%80%9Elosujemy,-malujemy,-budujemy
%E2%80%9D     -  %E2%80%93-galeria-prac&catid=8&Itemid=101     

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=559:ferie-w-
bibliotece-2&catid=8&Itemid=101 
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• Zabawa „Walentynkowa randka w ciemno z … książką”.

Projekt jest kontynuacją akcji realizowanej cyklicznie od 2016 roku i niezmiennie cieszy się spo-
rym powodzeniem wśród osób odwiedzających bibliotekę. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=565:walentyn-
kowa-randka-w-ciemno-z-%E2%80%A6-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85-%E2%80%93-zapro-
szenie&catid=8&Itemid=101 

• Wystawa  „Kopalnia  Węgla  Kamiennego  „Hohenzollern”  (Szombierki)  w  fotografii
Maxa Steckela”

Zaprezentowana w Galerii „Rotunda” Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu od 2 marca do 31
marca 2021 roku. 
Przedstawiała ona dokonania niemieckiego fotografa, który w 1891 roku przyjechał na Górny Śląsk
i tutaj założył z bratem swoje atelier. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/     

• VII edycja Miejskiego Konkursu „Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Niezłomnych” 

4 marca 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyła się uroczystość rozdania na-
gród dla uczniów, którzy wzięli udział w VII edycji Miejskiego Konkursu „Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych - Niezłomnych”. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Bytomiu. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=570:vii-edycja-
miejskiego-konkursu-%E2%80%9Epami%C4%99ci-%C5%BCo%C5%82nierzy-wykl
%C4%99tych-niez%C5%82omnych%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101     

• Wystawa pt. „Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci" 

 W Galerii Rotunda zaprezentowano prace plastyczne nadesłane przez uczniów bytomskich szkół. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/     

• Akcja „Kinder Mleczna Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie” 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu wzięła udział w kolejnej edycji akcji „Kinder Mleczna
Kanapka Przerwa na Wspólne Czytanie”. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=569:kinder-
mleczna-kanapka-przerwa-na-wsp%C3%B3lne-czytanie&catid=8&Itemid=101     
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• Do biblioteki krok po kroku

Miejska Biblioteka Publiczna miała przyjemność uczestniczyć jako partner w projekcie  „Zmysły
kultury”, realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bytomiu. Projekt miał na celu oswajanie
dzieci z przestrzeniami kultury, a co za tym idzie prowokowanie dziecka do myślenia, stawiania na
emocje, uczucia i rozumienia swojej tożsamości historycznej i kulturowej. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php
option=com_content&view=article&id=573:%E2%80%9Edo-biblioteki-krok-po-kroku
%E2%80%9D&catid=8&Itemid=10  1           

• „Okolicznościowa kartka z sercem”

W Kąciku Artystycznym „KreaTYwnia” działającym przy Wypożyczalni Literatury dla Dzieci
 i Młodzieży odbyły się ciekawe warsztaty na temat wykonywania kartek okolicznościowych meto-
dami różnych technik artystycznego wykorzystania papieru.

https://www.youtube.com/watch?v=z7UhfhqwCrg     

• Światowy Dzień Poezji

Z okazji tego święta  obchodzonego 21 marca, Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla czy-
telników dwa nagrania z inscenizacją wiersza „Stefek Burczymucha” Marii Konopnickiej 
i spotkaniem autorskim z bytomską poetką Julią Staszak.

https://www.youtube.com/watch?v=6ga7zrE1pXg     
https://www.youtube.com/watch?v=5JRh3pG5WBo     

• Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci 

Z okazji tego święta dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 21 „Niezapominajka” przygotowały insce-
nizację wiersza pt.„Była sobie żabka mała”.

https://www.youtube.com/watch?v=GV2G0vB4K5E     
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• Wystawa pokonkursowa XX Wojewódzkiego konkursu twórczości plastycznej dzieci 
i młodzieży pt.: ”Moja ulubiona pora roku” 

W konkursie zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu – Karbiu i naszą
bibliotekę wzięli udział uczniowie wszystkich typów szkół (poza szkołami plastycznymi) z całego
województwa śląskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=kMf7_Y3L88w     

• Projekt „Zasłuchani zaczytani”

W ramach projektu „Zasłuchani zaczytani” zaprosiliśmy miłośników literatury pięknej do wysłu-
chania fragmentów powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy” w interpre-
tacji Michała Jaszka. 

https://ww.biblioteka.bytom.pl/index.php/78-strona-glowna/23     
https://www.youtube.com/watch?v=wrlrTGL1Ohk     

• Wystawa malarstwa Jolanty Drosdzol 
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką  im.
 J. Lompy w Katowicach, Filia w Bytomiu zaprosiły na wystawę obrazów w ramach cyklu Biblio-
tekarze dzielą się pasjami. Twórczynią obrazów była Jolanta Drosdzol, nauczyciel bibliotekarz Pe-
dagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach filii 
w Chorzowie. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=591:wystawa-
malarstwa-jolanty-drosdzol     

• Kącik Literacki

Już drugi rok zaprasza działający w naszej bibliotece Kącik Literacki – miejsce szczególne dla
wszystkich „artystycznych dusz”, które piszą, a nawet swoje teksty ilustrują.
Gościliśmy w naszym Kąciku Literackim Małgorzatę Janicką i Karolinę Wietrzyk - uczennice li-
ceum, uzdolnione autorki wierszy, opowiadań  i obrazów. 

https://mbpbytom.blogspot.com/2021/05/magorzata-janicka-w-kaciku-literackim.html     
https://mbpbytom.blogspot.com/2021/06/karolina-wietrzyk-w-kaciku-literackim.html     
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• Tydzień Bibliotek

W ramach  Tygodnia Bibliotek, który odbywał się pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” przy-
gotowane zostały dwa nagrania fragmentów książek:  „Kariera Nikodema Dyzmy” Tadeusza Do-
łęgi-Mostowicza w interpretacji Michała Jaszka oraz fragment powieści „Przygody Tomka Sawy-
era” Marka Twaina w interpretacji Marcina Gaika.

https://www.youtube.com/watch?v=ceG1KRzB9OA       
https://www.youtube.com/watch?v=wrlrTGL1Ohk      

• Kiermasz - Podziel się książką.

Również w ramach Tygodnia Bibliotek odbył się Kiermasz - Podziel się książką. Miejska Bibliote-
ka Publiczna w Bytomiu przeprowadzała go po sąsiedzku wraz z Lokalem w Bytomiu. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/     

• Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom obchodzony był pod hasłem „Czytamy pol-
skich autorów”. Z tej okazji zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną z nami panią Martynę Jaszek, aby prze-
czytała opowiadanie pt. „Jak nasza mama odczarowała wielkoluda” z książki „Nasza mama Czaro-
dziejka”Joanny Papuzińskiej.
Na zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zaprezentowana została wirtualna
galeria prac pt. „Książka - mój przyjaciel” wykonanych przez dzieci z Przedszkola Miejskiego 
Nr 43 w Bytomiu. 
Zajęcia literacko-artystyczne „Jak namalować wiersz?” były kolejnym działaniem objętym akcją
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

https://www.youtube.com/watch?v=4Xv6Sm9pALA      

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=603:ksi
%C4%85%C5%BCka-%E2%80%93-m%C3%B3j-przyjaciel&catid=8&Itemid=101       

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=605:jak-
namalowa%C4%87-wiersz&catid=8&Itemid=101      

•  Wystawa "Mama, tata, ja i Bytom".

Do końca czerwca  w Galerii Rotunda można  było zobaczyć wystawę pt. "Mama, tata, ja i Bytom"-
pokonkursową wystawę Miejskiego Konkursu Plastycznego. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=606:wystawa-
pokonkursowa-mama,-tata,-ja-i-bytom&catid=8&Itemid=101 
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• „Porozmawiajmy o historii Górnego Śląska”. 

W ramach obchodów 100 rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku i 100 rocznicy wybuchu III po-
wstania śląskiego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przygotowaliśmy cykl spotkań on-
line pt.: „Porozmawiajmy o historii Górnego Śląska”. Ciekawe prelekcje wygłosili zaproszeni histo-
rycy dr hab. Maciej Fic, Tomasz Sanecki oraz nasz kolega Sebastian Woźniak.

https://www.youtube.com/watch?v=CAxqg0YpMIE 

• Konkurs multimedialny „Ruszamy w świat”,

18 czerwca 2021 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyło się oficjalne ogłoszenie
wyników oraz rozdanie nagród II Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Ruszamy w świat”,
któremu biblioteka patronowała. 

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=608:ii-wojew
%C3%B3dzki-konkursu-multimedialny-%E2%80%9Eruszamy-w-%C5%9Bwiat%E2%80%9D-
uroczysto%C5%9B%C4%87-rozdania-nagr%C3%B3d&catid=8&Itemid=101
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 Z księgarskich półek. Recenzje książek, czyli po co warto sięgnąć, co polecić, co   zaku  -  
pić. Nowości dla dzieci i dorosłych.

Nowości dla dzieci i młodzieży z elementami bajkoterapii i biblioterapii.

• „Jak to działa. Książki” Katarzyna Piętka, Joanna Kończak, Nikola Kucharska

Publikacja jest kopalnią wiedzy i skarbnicą wiadomości, które z pewnością zaciekawią każdego 
małego mola książkowego, a i dorośli znajdą w niej zapewne sporo ciekawostek o których nie mieli
dotąd pojęcia.
Bardzo ważnym elementem publikacji są fantastyczne ilustracje stworzone przez popularną polską 
ilustratorkę Nikolę Kucharską. Te małe arcydzieła są pełne detali. Przy tym są współczesne i nie po-
zbawione humoru. 

• “Maryjki. Opowieści o Matce Boskiej” Justyna Bednarek, ilustracje Marianna Okle-
jak

Ludowe  przypowieści łączące postać Matki Boskiej z przyrodą. To kolejna po „Cudach-wiankach”,
„Cudach-niewidach”, „O kolędach. Gawęda” ilustracjami inspirowanymi polska sztuką ludową.

• „Książka do zrobienia” Aleksandra Cieślak

Niesztampowa książka aktywnościowa o tworzeniu i projektowaniu książek, dla młodzieży i doro-
słych. 

• „Wykończ tę książkę. Jak zakumplować się z książką z obrazkami” Keri Smith

Wydawnictwo „Kropka”, 2021

Pierwsza książka dla najmłodszych autorki międzynarodowego bestsellera „Zniszcz ten dziennik”!
Przecież książka to  PRZYGODA i FRAJDA.  Autorka  pomogła tysiącom ludzi na całym świecie
wyzwolić kreatywność i odkryć nowe sposoby kontaktu z książką. 

https://www.taniaksiazka.pl/wykoncz-te-ksiazke-jak-zakumplowac-sie-z-ksiazka-z-obrazkami-keri-
smith-p-1507043.html

9

https://www.taniaksiazka.pl/wykoncz-te-ksiazke-jak-zakumplowac-sie-z-ksiazka-z-obrazkami-keri-smith-p-1507043.html
https://www.taniaksiazka.pl/wykoncz-te-ksiazke-jak-zakumplowac-sie-z-ksiazka-z-obrazkami-keri-smith-p-1507043.html


• „Gucio się nudzi. Uczucia Gucia” Aurelie Chien Chow Chin

Seria historyjek, które uczą nazywania emocji i panowania nad nimi. W każdej książeczce opisano
jedno uczucie. Na końcu historyjki znajdują się bardzo proste ćwiczenia, które pomogą dziecku wy-
ciszyć się i zapanować nad emocjami.

• „Pod ziemią, pod wodą” Aleksandry i Daniela Mizielińskich. 

Nowy, dwustronny album Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Po obrazkowej podróży po lądach,
morzach i kulturach świata nadszedł czas na książkową wyprawę do wnętrza ziemi i w głębiny
mórz i oceanów. To naładowana informacjami księga pełna ogromnych ilustracji i szczegółowych
przekrojów. Poprowadzą was one w głąb naszej planety, pokazując, co kryje się pod powierzchnią
lądów i wód. Części „Pod ziemią” i „Pod wodą” zaczynają się po przeciwnych stronach książki, by
spotkać się w środku, na rozkładówce poświęconej jądru Ziemi. 

• „Płacz jest OK.” Molly Potter

Ta książka nie bez powodu jest zatytułowana „Płacz jest OK”. Płacz jest OK w delikatny sposób 
rozwija inteligencję emocjonalną u małych dzieci, które mogą odczuwać frustrację, gdy nie są w 
stanie wyrazić swoich uczuć. Wskazówką jest ta książka!
Stanowi idealne rozpoczęcie tych wszystkich ważnych rozmów. Zawiera praktyczne sposoby na ra-
dzenie sobie z codziennymi zmartwieniami oraz mini-poradnik dla rodziców i opiekunów, jak roz-
mawiać z dziećmi o ich troskach. 

• „Mallko i tata” Gusti

To ilustrowany pamiętnik taty wychowującego synka z zespołem Downa. Gusti – znany argentyń-
ski ilustrator i autor książek dla dzieci – zaprasza czytelników do swojego świata, opowiadając hi-
storię wyjątkowej więzi łączącej go z synem. Ukazuje zarówno radosne, jak i trudne chwile, z ja-
kich składa się życie z niezwykłym dzieckiem – a także własną drogę od szoku i niezgody do ak-
ceptacji i bezwarunkowej miłości. 

• „Mama zawsze wraca” Agata Tuszyńska

Oparta na wspomnieniach ocalałej z Zagłady, poruszająca historia dziewczynki ukrywanej przez
wiele miesięcy na terenie warszawskiego getta. Poetycko zilustrowane świadectwo ocalającej mocy
miłości i wyobraźni. 

• „Duży wilk i mały wilk” Nadine Brun – Cosme

Ciepła, pełna czułości opowieść o tym, że nawet ktoś bardzo mały może zająć dużo miejsca w ser-
cu, oczarowała już czytelników w ponad 20 krajach, została zekranizowana w formie filmu animo-
wanego i zapoczątkowała trzytomowy cykl książek o Dużym Wilku i Małym Wilku. 

Książki. Magazyn do czytania
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Dodatkowo w tym rozdziale polecam serię książek dla dzieci wydanych z okazji Roku Lema.

Książki z serii 100Lem

W Roku Stanisława Lema w świecie literackim nie brakuje inicjatyw i publikacji związanych z oso-
bą i twórczością mistrza. W świętowanie włączyło się także Wydawnictwo Literatura, które z okazji
stulecia urodzin pisarza stworzyło serię książek dla dzieci pod nazwą 100Lem.

• „Wszyscy jesteśmy kosmitami” Krzysztof Kochański

Ten zbiór opowiadań dla dzieci to prawdziwy kosmos! To pierwsza tak szczegółowa relacja  z przy-
szłości, którą autor spisał po wielu rozmowach ze swoimi informatorami. Są nimi Ziemianie i nie
Ziemianie, w każdym razie – młodzi mieszkańcy naszej galaktyki... 

• „Awaria” Joanna Wachowiak

Dom Tymka, Maćka i Anity jest fortecą naszpikowaną elektroniką. Wszystkowiedzący komputer
Pina beznamiętnym głosem informuje, kiedy należy zamówić mleko albo opuścić żaluzje, włącza
ogrzewanie i pokazuje obraz z kamery przed domem. Gdy w święta do rodziny trafia przypadkiem
Evo, najnowszej generacji robot osobisty, nawet Pina nie może sobie z nim poradzić. Nagle wszyst-
ko wywraca się do góry nogami, usterka goni usterkę, telefony są niedostępne, a dom staje się dla
rodzeństwa pułapką. Czy człowiek jest w stanie przechytrzyć maszyny? I kto stoi za tajemniczą awarią?

• „Kosmiczne przygody Bruma i Gruma”  Pawła Wakuły
 
Brum i Grum to sympatyczni ufoludkowi przyjaciele, którzy razem mieszkają na maleńkiej plane-
cie.  Kosmiczni przyjaciele odwiedzają wiele miejsc, poznają nowe postaci i… pakują się w różne
tarapaty. Na szczęście jednak zawsze udaje im się cało wyjść z opresji, a przy okazji pomagają in-
nym!

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/serie-wydawnicze/100lem 

Nowości literackie dla dorosłych

•  „Halibut na księżycu” David Vann 

„Halibut na Księżycu” to książka, która ukazała się dziesięć lat po „Legendzie o samobójstwie”.
Jest swego rodzaju odpowiedzią autora na samobójczą śmierć ojca. Vann zagłębia czytelników w
ponury świat człowieka mierzącego się z ogromną traumą.

• „Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna” Filipa Zawady

To opowieść o zderzeniu dwóch osobowości, charakterów i doświadczeń: dziadka i wnuka. Historię
poznajemy z perspektywy bezimiennego chłopca, który opisuje trudną i skomplikowaną relację ze
swoim przodkiem.
Co wyniknie z konfrontacji niewinności dziecka z opresyjnością starego mężczyzny? Na czytelni-
ków czeka słodko-gorzka opowieść, wypełniona skrajnościami:miłością i przemocą, komedią i tra-
gedią. 
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• „Księga Drogi i Dobra” Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin wzięła na warsztat starożytny tekst i jego tłumaczenie, przekładając je na język
angielski w taki sposób, aby był bliższy odbiorcom żyjącym w XXI wieku.
Treść ułożona jest w ten sposób, że po lewej stronie mamy angielski przekład Ursuli K. Le Guin, a
po prawej polskie tłumaczenie Justyny Bargielskiej i Jerzego Jarniewicza. Wiele rozdziałów uzupeł-
nionych jest także o komentarze Le Guin, w których autorka przedstawia dodatkowe informacje

 o tekście, tłumaczy swoje wątpliwości co do tłumaczenia poszczególnych słów itp.

https://www.coprzeczytac.pl/ksiega-drogi-i-dobra-ursula-k-le-guin-recenzja  /   

• „Informacja zwrotna” Jakub Żulczyk

Wokół Jakuba Żulczyka w sieci  ostatnio zrobiło się  naprawdę gorąco.  Ma to związek z aktem
oskarżenia go o znieważenie głowy państwa, jaki wystosowała warszawska prokuratura.
Nowa powieść jest połączeniem anty-kryminału i dramatu psychologicznego. 

https://www.coprzeczytac.pl/informacja-zwrotna-jakub-zulczyk-wydaje-nowa-ksiazke/ 

• „Klara i słońce” Kazuo Ishiguro 

Tytułowa Klara to sztuczna inteligencja, zasilana za pomocą energii słonecznej. Początkowo prze-
bywa w sklepie, pod opieką menadżera, obserwując ludzi, a także ucząc się ich emocji przez wysta-
wową witrynę. Pewnego dnia Klara zostaje wybrana przez Josie. Bliski kontakt z człowiekiem cał-
kowicie odmieni postrzeganie ludzi przez Klarę i pokaże jej zupełnie inną od AI perspektywę po-
strzegania rzeczywistości. Światowa premiera najnowszej książki noblisty Kazuo Ishigury odbyła
się 2 marca 2021 roku.

https://www.coprzeczytac.pl/nowa-ksiazka-noblisty-kazuo-ishiguro-klara-i-slonce-w-marcu-w-pol-
sce/

• „Rok zaćmienia” Marta Knopik

To druga powieść po „Czarnym Mieście”-udanym debiucie autorki mieszkającej w Bytomiu.

W Czarnym Mieście trwa Rok Zaćmienia. Jego mieszkańcy, wcześniej niż reszta ludzkości, muszą 
się zmierzyć z apokalipsą...

https://wielkibuk.com/2021/04/29/rok-zacmienia-marta-knopik-recenzja/           
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Wydarzenia ze świata   kultury.   Polecane artykuły prasy społeczno-kulturalnej .  

• 21  marca  2021 roku  w Światowy Dzień  Poezji  w wieku  75  lat  zmarł
Adam Zagajewski jeden z najwybitniejszych współczesnych poetów pol-
skich.

• “Adam Zagajewski. Poeta pocieszenia” Jacek Tomczuk
Był wybitnym poetą, czytanym i nagradzanym na świecie, zwłaszcza w USA. 
W Polsce miał opinię mruka i snoba. Ale prywatnie potrafił śmiać się ze swojego wi-
zerunku poety. 

https://www.newsweek.pl/kultura/adam-zagajewski-nie-zyje-poeta-pocieszenia-mistrz-slowa/
k56hglr

• „Płomień wysoki, jasny” Edward Hirsch
Wspomnienie  o Adamie Zagajewskim- poecie, przyjacielu, człowieku.

Tygodnik Powszechny nr 14(3743)

"New York Times" o Zagajewskim: poeta przeszłości w teraźniejszości.

https://kultura.onet.pl/ksiazki/new-york-times-o-zagajewskim-poeta-przeszlosci-w-terazniejszosci/
2qgbj5x

• 27 marca minęła 15 rocznica śmierci Stanisława Lema
„Człowiek z kosmosem w głowie”
Jego książki "Powrót z gwiazd", "Solaris", "Opowieści o pilocie Pirxie", "Dzienniki Gwiazdowe",
"Cyberiada" weszły do kanonu najsłynniejszych dzieł science fiction XX wieku.

https://www.onet.pl/?utm_source=kultura.onet.pl_viasg_kultura&utm_medium=referal&utm_cam-
paign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=d257611e-7329-4386-a0c7-738af34122b8&sid=bf78661f-
61f7-40de-becc-94f65255b9ae&utm_v=2

• Na Trygława i Swaroga! Czy Kajko i Kokosz pobiją świat?

https://kultura.onet.pl/wywiady-i-artykuly/kajko-i-kokosz-na-netflix-polski-serial-na-podstawie-
kultowego-komiksu/7gre8p5

• Ruszyło książkobranie
W Bytomiu można korzystać z sześciu karmników literackich. Na taki sposób promocji czytelnic-
twa wpadło Stowarzyszenie Piękna Strona Miasta.

Rynek 7  Nr 1 styczeń 2021
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• Tajemniczy Bytom
Wywiad z Maciejem Bartkowem, bytomskim radnym, pasjonatem historii, autorem książek histo-
rycznych poświęconym sekretom Bytomia oraz II wojny światowej.

Rynek 7 Nr 2 luty 2021

• Poznaj historię gmachu Muzeum Górnośląskiego
Historia modernistycznego budynku przy Placu Jana III Sobieskiego 1.

Rynek 7 Nr 2 luty 2021

• Cyfrowa biblioteka w rozbudowie
Adres w internecie, gdzie zabytkowe bytomskie kamienice mają swoją kartotekę.
 
Rynek 7 Nr 2 luty 2021

• Miejsce z Pomysłem
Miejsce, czyli przestrzeń rozwoju i twórczego spędzania czasu, mieszczące się w Bytomiu przy 
ul. Wrocławskiej 94. Są to m.in. Republika Deski, Strefa Kostki Rubika, Manufaktura Zieleni, Fa-
bryka Szycia.

Rynek 7 Nr 4 kwiecień 2021

• Norwida pamięci żałobny film.
Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida powstał film animowany inspiro-
wany twórczością poety. Autorami animacji są bracia Quay, ci sami którzy zrobili słynną animację
„Fridy”.

Książki. Magazyn do czytania Nr 2(47)

• Festiwal Góry Literatury wśród tegorocznych laureatów Nagrody Kulturalnej Ślą-
ska

Reżyser Sylwester Chęciński, pisarka Roshwita Schieb, Festiwal Góry Literatury oraz Polsko-Nie-
miecka Młodzieżowa Orkiestra Jazzowa zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Kulturalnej Ślą-
ska. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się jesienią we Wrocławiu.

https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,festiwal-gory-literatury-wsrod-tegorocznych-
laureatow-nagrody-kulturalnej-slaska,6354.html

• Kapituła Nagrody Wielkiego Kalibru przyznała jednogłośnie nagrodę w XVIII edycji
lauru.

Anna Kańtoch została laureatką Nagrody Wielkiego Kalibru 2021, za powieść „Wiosna zaginio-
nych”. W nagrodę otrzymała 25 tys. zł. 
W ścisłym finale znalazły się następujące pozycje:

•Wojciech Chmielarz, „Wyrwa” (Marginesy)
•Marcin Ciszewski, „To ja, Szpilka. Klub” (WarBook)
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•Mariusz Czubaj, „Cios kończący” (W.A.B.)
•Tomasz Duszyński, „Glatz. Kraj Pana Boga” (SQN)
•Olgierd Hurka – „Znamię” (HarperCollins Polska)
•Wojtek Miłoszewski, „Bez reszty” (W.A.B.)

https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,znamy-krotka-liste-nominowanych-do-nagrody-wielkiego-
kalibru,6355.html

https://www.wroclaw.pl/nagroda-wielkiego-kalibru-2021-przyznana#comments

• Szczepan Twardoch w finale EBRD Literature Prize

Angielski przekład „Króla” Szczepana Twardocha znalazł się w ścisłym finale czwartej edycji mię-
dzynarodowej nagrody Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Autorem tłumaczenia, które
ukazało się pod tytułem The King of Warsaw, jest Sean Bye.

https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,szczepan-twardoch-w-finale-ebrd-literature-
prize,6345.html

• „Ślepnąc od świateł” Jakuba Żulczyka po francusku

We Francji ukazało się właśnie tłumaczenie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka Ślepnąc od
świateł. Autorem przekładu jest Kamil Barbarski.
Książka Éblouis par la nuit – jak brzmi tytuł francuskiego przekładu– wyszła nakładem paryskiej
oficyny Éditions Rivages.

• Książki mają supermoc! Powstał poradnik upowszechniania czytania

Edukacja literacka od najmłodszych lat jest podstawą rozwoju demokratycznych społeczeństw. To
dlatego Kraków i Wrocław – Miasta Literatury UNESCO, Fundacja Powszechnego Czytania, Pol-
ska Izba Książki i Fundacja Olgi Tokarczuk przygotowały wspólnie publikację, która w dostępny,
prosty i atrakcyjny wizualnie sposób odpowiada na pytanie: „Jak sprawić, by nasze społeczeństwo
więcej czytało i co dzięki temu zyskamy?”. „Supermoc książek. Poradnik upowszechniania czyta-
nia” miał swoją premierę 22 kwietnia, w przeddzień Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Z
publikacji można korzystać bezpłatnie.

https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,ksiazki-maja-supermoc-powstal-poradnik-
upowszechniania-czytania,6304.html

• Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha po raz pierwszy!

W dniach 28-30 maja w Wiśle odbył się Festiwal Słowa im. Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Orga-
nizatorem było  Wiślańskie Centrum Kultury, które zorganizowało imprezę, w wydarzeniu wzięło
udział ponad sześćdziesięcioro autorów.
Przez trzy dni Wisła zdominowana została przez spotkania autorskie, debaty, warsztaty i przedsta-
wienia teatralne. 

https://www.youtube.com/watch?v=gsNWjSR7c4o 
https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,festiwal-slowa-im-jerzego-pilcha-po-raz-
pierwszy,6317.html
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• „To wystawa królewska”. Powróciły. Wielka Gala arrasów na Wawelu.

Wywiad z dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu Andrzejem Bentlejem na temat arrasów
imponujących kunsztem i wielkością, które po latach powróciły na Wawel.

• „Wielki teatr natury”  Magdalena Piwocka

Drugi artykuł na temat wawelskich arrasów krajobrazowych, które na długo utrwaliły ideał nowo-
żytnej wizji świata roślin i zwierząt. 

Tygodnik Powszechny nr 14(3743)

• „Owsianka to moja kotwica”
Z Remigiuszem Mrozem , pisarzem rozmawia Oscar Dąbkowski.
Ciekawy  wywiad z poczytnym  autorem 46 książek kryminalnych, jednym z najlepiej zarabiają-
cych pisarzy w Polsce, w którym mówi  o pisaniu, rytuałach z tym związanych i pandemii.

Wysokie Obcasy Nr 21 (1137) 

•  NORWIDbus

W Świdnicy promują czytelnictwo na kółkach. NORWIDbus to również akcja dedykowana twór-
czości Cypriana Kamila Norwida. To swego rodzaju bookcrossingowa biblioteka na kółkach. 
Jego celem jest nie tylko promocja czytelnictwa, ale i włączenie się w obchody Roku Norwidow-
skiego który od 1967 roku jest patronem biblioteki. 

http://lustrobiblioteki.pl/2021/05/norwidbus-na-ulicach-swidnicy-pomysl-na-akcje-czytelnicza/

• Projekt „Pola widzenia książki”

Projekt jest  realizowany od 2017 roku, został zaplanowany jako wieloletni cykl, którego nadrzęd-
nym celem jest  nowatorska  promocja  czytelnictwa  poprzez  konfrontowanie  literatury  z  innymi
dziedzinami sztuki w sposób niekonwencjonalny. 

http://lustrobiblioteki.pl/2021/05/pola-widzenia-ksiazki-patronat-lustra-biblioteki-3/

• Biblioteka z perspektywami - Fotograficzny Projekt MBP w Koninie

Jak stworzyć niecodzienne zdjęcia? Dzięki zabawie z perspektywą Miejska Biblioteka Publiczna 
w Koninie pokazuje odmienne podejście do promocji czytania. 

http://lustrobiblioteki.pl/2021/05/biblioteka-z-perspektywami-fotograficzny-projekt-mbp-
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• Top 10 , czyli lista stron dla bibliotekarzy (i nie tylko)

Bibliotekarz – jak każdy użytkownik internetu ma swoje ulubione strony, na które zagląda kilka
razy w tygodniu w poszukiwaniu wiedzy, inspiracji, sprawdzonych pomysłów czy po prostu dawki
dobrego humoru. 

https://blog.mbpkk.pl/?p=1575

Polecane artykuły prasy fachowej

Poradnik Bibliotekarza  Nr 1

W pierwszym numerze „Poradnika” 2021 r. dużo tematów poświęconych jest  problemom ekologii.
Dowodząc, że ekologia stała się nie tylko modna, ale jest sposobem na życie.
Włączając się w proces edukacji ekologicznej WiMBP w Zielonej Górze podjęła próbę rozwinięcia
świadomości dzieci i dorosłych poprzez organizację warsztatów. Podstawę jej działań stanowiła li-
teratura  ekologiczna,  omawianie  kwestii  nadprodukcji  ubrań,  marnowania  żywności,  segregacji
śmieci i ekologicznej postawy w życiu codziennym. 

• Justyna Hak: „Ekologika. Pomyśl, jak możesz uratować świat” – warsztaty

• Monika Simonjetz:Biblioteko, bądź eko!

• Katarzyna Doliba: Ekoteka młodego człowieka w rybnickiej bibliotece

• Róża Pomiecińska: Biblioteczny escape room „Narodowe Czytanie – poznaj jego histo-
rię” w Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

• Miłość do czytania jest prezentem na całe życie! Projekt „mała książka – wielki czło-
wiek” w bemowskiej bibliotece (biblbem )

• Rozmowy z pisarzami: „Dużo miejsca na myślenie”… 

Z Joanną Rudniańską o życiu i literaturze rozmawia Hanna Diduszko.

http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-1-2021/

Poradnik Bibliotekarza Nr 2

W tym roku, tak jak w ubiegłym, „Poradnik” ogłosił konkurs, tym razem pod hasłem – „Regiona-
lizm – specjalność bibliotek”,  przekonując, że regionalizm stale towarzyszy działaniom bibliotek 
i żeby bibliotekarze podzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Ogłoszono, jaka  książka zdobyła pierwsze miejsce w Nagrodzie Czytelników 27. Ogólnopolskiej
Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego o statuetkę Koziołka Matołka.
Pojawiają się informacje o twórczości Elżbiety Cherezińskiej i oczywiście o książkach, które po-
mogą w pracy, które warto przeczytać. 
W felietonie Olga Nowicka snuje rozważania o Stanisławie Lemie.
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• Nagroda Czytelników 27. Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej Im. K. Makuszyńskiego
przyznana!

• Książki, które warto zakupić do biblioteki

• Cherezińska – ikona polskiej powieści historycznej (J. Ch.)

• Dorota Grabowska: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!

• Katarzyna Szober:„Mój region, moja mała ojczyzna. Czytanie zbliża pokolenia”

• Marek Żytomirski: Regionalia – nasza specjalność

• Olga Nowicka: Lemoriada, czyli myśli gwiazdowe…

• Z warsztatu metodyka Agnieszka Pejkowska: Nasi mniejsi bracia – scenariusz zajęć

W tym numerze DODATEK!

• Świat Książki Dziecięcej

Recenzje:

• Anna Babula: Starość nie radość , ale wstyd też nie …

• Hanna Diduszko:Marzenie przedszkolaka

• Ewa Gruda: Znalezione na półce : Gianni Rodari , Bajki przez telefon

http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-2-2021/

Poradnik Bibliotekarza Nr 3 

W numerze  „Poradnika” czytelnicy  znajdą  m.in. teksty o znaczeniu książki w rozwiązywaniu pro-
blemów egzystencjalnych. Ewelina Wiśniewska wskazuje na rolę emocji w przyswajalności litera-
tury przez dzieci i dorosłych. Wpływ na kształtowanie emocji dziecka mają baśnie, a w przypadku
seniorów pomoc w różnych stanach psychicznych niesie biblioterapia. 

• Ewelina Wiśniewska:  Znaczenie książki dla rozwiązywania problemów egzystencjal-
nych

• Jakub Maciej Łubocki: Informacja, świat i my. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w
pigułce.  Cz.1  Komunikacja  i  język  jako  podwaliny języków informacyjno-wyszuki-
wawczych

• Książki, które warto zakupić do biblioteki. Akademia Mądrego Dziecka – radosne od-
krywanie świata!

• Papcio Chmiel, czyli kilka słów o życiu i twórczości Henryka Chmielewskiego

• Sylwia Olesiak: Online z przyrodą. Ferie w bibliotece

• Bartosz Wiśniewski:Strzał  w dziesiątkę,  czyli  Salonik Literacko-Artystyczny w Ino-
wrocławiu

• Milena Jaszczyk:Kłamstwo ma krótkie nogi. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem ele-
mentów arteterapii

https://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz-3-2021/
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Poradnik Bibliotekarza  Nr 4

W kwietniowym numerze Poradnika ciekawe artykuły m.in. o książkach w roli głównej.

• Robert Kościelny: Ciekawe tytuły, interesujące treści

Autor omawia  księgi z dziwnymi, zawiłymi tytułami, które informowały o treści dawnych dzieł.

• Grażyna Lewandowicz-Nosal:Biblioteka i ludzie. Motyw książki w wybranych przekła-
dach powieści obcej po roku 1989

Autorka artykułu omawia książkę Eweliny Palian-Kobieli dotyczącą motywów książki 
w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989. Obok tematu książki, w kręgu jej
rozważań jest biblioteka i ludzie związani z książką – w ujęciu symbolicznym, rzeczywi-
stym i fikcyjnym.

• Marta Wieczorek:„Biurko pisarza” przy Bibliotece Publicznej w Babimoście

            Różne są zwyczaje pisarzy, różne są ich biurka, czasami jest to kanapa, czy leżak na tarasie. 
• Martyna Figiel: Jan Paweł II – mistrz słowa i pióra

          To szczegółowa analiza twórczości papieża Jana Pawła II, który publikował nie tylko ency-
kliki i inne dokumenty kościelne, ale także utwory literackie (poezje, dramaty). 

http://czasopisma.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-4-2021

Poradnik Bibliotekarza Nr 5

Numer majowy jak co roku, nawiązuje do Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, i hasła Tygodnia Biblio-
tek, które w tym roku brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Obecnie mija 18 lat realizacji tej zna-
komitej akcji bibliotecznej, podobna rocznica dotyczy przynależności Polski do Unii Europejskiej. 

• Joanna Filimonow:  Opracowanie podsumowujące założenia i hasła Tygodni Bibliotek
od początku,  Lektura tekstu pozwala docenić rangę tej imprezy i znaczny dorobek SBP w tym za-
kresie. Z okazji Dnia Bibliotekarza mały prezent w postaci artykułu 

•  Robert Kościelny: Bibliotekarze w filmie.  Autor   prezentuje filmy fabularne i seriale,
głównie amerykańskie, w których aktorzy grają postaci bibliotekarzy (bibliotekarek). 

Z okazji Roku Norwidowskiego artykuł: 

•  Grażyna Lewandowicz- Nosal:Osobiste spojrzenie dotyczące twórczości poety. scena-
riusz (m.in. lekcji bibliotecznej, konkursu lub spotkania) dotyczący jego twórczości. 

W tym numerze znajduje się rozstrzygnięcie konkursu „Regionalizm – specjalność bibliotek”.
MBP w Śremie zajęła I miejsce.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-5-2021,66,30.html 

Poradnik Bibliotekarza Nr 6

Numer czerwcowy nawiązuje do konkursu zainicjowanego przez czasopismo pt. „Regionalizm –
specjalność bibliotek”. W numerze zamieszczono teksty nominowane do II nagrody, która zdobyła
MBP w Zabrzu. To swoiste archiwum dokumentacji regionalnej, oficyna wydawnicza, ośrodek bi-
bliograficzny, miejsce spotkań z lokalnymi twórcami oraz organizacji imprez dla dzieci – tematycz-
nie nawiązujących do tradycji śląskiej. 
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W numerze również ciekawy felieton: Olga Nowicka: O mediach społecznościowych i ich wyko-
rzystaniu w promocji bibliotek. 
Na zakończenie  materiały metodyczne do wykorzystania w pracy w bibliotece: 
Nie oceniaj książki po okładce i zestawienie bibliograficzne na Dzień Dziecka.

https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-6-2021,66,31.html
 

Bibliotekarz Nr 1

W pierwszym numerze „Bibliotekarza” w 2021 r., jak w soczewce, skupiły się problemy, które 
w minionym roku zdominowały nie tylko życie społeczne, ale zmieniły sposób pracy bibliotek, ob-
sługi czytelników w sytuacji dotychczas nikomu nieznanej. 
W numerze m.in. ciekawe artykuły:

• Małgorzata Kłos, Agaty Szklarkowska: Kreatywnie mimo ograniczeń. Działalność bi-
bliotek pedagogicznych w trudnym czasie pandemii. 

• Danuta Wachulak, Anna Wejman Biblioteki w czasie pandemii w województwie łódz-
kim.

•   Lilianna Nalewajska: Knihovna znaczy biblioteka, przedstawia dwie czeskie biblioteki
w Hradec Králové: Bibliotekę Naukową i Bibliotekę Miejską. Dowiadujemy się o historii
obu bibliotek, działalności, świadczonych usługach dla czytelników. Poznajemy nowocze-
sną architekturę obiektów bibliotecznych, ich  wyposażenie, atrakcyjne rozwiązania wnętrz,
które pełnią ważną rolę w promocji instytucji. 

• Marzena Markiewicz Oferta Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka J. Pił-
sudskiego w Łodzi dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami/dysfunkcjami  opisuje
wieloletnią działalność biblioteki adresowaną do podopiecznych i mieszkańców łódzkich
domów opieki i dziennego pobytu.

Bibliotekarz Nr 2

Lutowy numer „Bibliotekarza”, oprócz stałych działów i rubryk nawiązujących do bieżących zawo-
dowych kwestii, zawiera teksty omawiające obecnie najważniejszy problem, tj. wpływ pandemii na
pracę bibliotek i aktywność bibliotekarzy na rzecz obsługi czytelników. 

• Emilia Lepkowska:  Kilka refleksji na temat bibliotek naukowych i ich działań online
dla użytkowników w czasie pandemii 

•  Barbara Maria Morawiec: Academica.edu.pl – sieć wypożyczalni w całej Polsce, oma-
wia zalety wypożyczalni cyfrowej Narodowej Książnicy, możliwości dostępu do ponad 3,3
mln cyfrowych zbiorów.  

• Aleksandra Siuciak: Bibliotekarz muzealny, czyli jaki? O roli i kompetencjach zawodo-
wych bibliotekarza  w muzeum na  przykładzie  Muzeum Zamkowego  w Malborku,
omawia specyfikę bibliotek muzealnych oraz sytuację zawodową zatrudnionych tam biblio-
tekarzy.

• Marta Kudra: Aplikacja Tap2C w świecie książek i czasopism Wojewódzkiej Biblioteki
przedstawia możliwości aplikacji i jej wykorzystywanie w publikacjach książkowych i cza-
sopismach. 

• Rafał Golat :Wyroki TSUE dotyczące e-booków.
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Bibliotekarz Nr 3

W numerze kilka ciekawych, inspirujących tekstów:

• Jolanta Hys: Polska UKD Online 

Omawia prace i działania podjęte przez Narodową Książnicę w udostępnianiu UKD polskim
bibliotekarzom. Są to m.in. wydane w 2019 r. tablice UKD, aktualizacja Poradnika UKD,
Kartoteka wzorcowa UKD oraz wydanie pełne wzorcowe w języku polskim – baza Polska
UKD Online na licencji Konsorcjum UKD zamieszczona na platformie Konsorcjum. Baza
jest kompletną wersją pliku wzorcowego UKD, na bieżąco aktualizowaną, dostępną bezpłat-
nie i online.

• Katarzyna Hryniewicka: Czytanie dla najmłodszych omawia potrzeby dziecka związane
z kontaktem z książką w kolejnych etapach jego rozwoju.

• Katarzyna Pawluk: Odczytywana wciąż na nowo „Lalka” Bolesława Prusa w plenerze
przedstawia wystawę zorganizowaną przed budynkiem biblioteki poświęconą „Lalce”z oka-
zji  130.  rocznicy  wydania  książkowego.  Autorka  omawia  dzieje  powstawania  powieści,
oczekiwane przez czytelników kolejne jej odcinki w „Kurjerze Codziennym”, a także nie-
słabnące zainteresowanie bohaterami powieści na tle XIX-wiecznej Warszawy. 

Bibliotekarz Nr 4

W kwietniowym numerze „Bibliotekarza”  zaprezentowano problemy   dotyczące między innymi
rynku wydawniczego, bibliotek niszowych o ważnym społecznie znaczeniu oraz literatury popular-
nej wśród miłośników komiksów.

• Piotr Dobrołęcki: Nic nie będzie już tak samo na rynku książki. Wejście smoka otwiera
nową epokę.  Autor artykułu nawiązuje do aktualnej sytuacji i jej uwarunkowań na rynku książki,
przedstawia analizę branży wydawniczej w ostatnim roku,.

•  Renata Tawfik: Otwarci na kulturę. Fenomen oddolnych działań czytelniczych posze-
rzających bibliotekarstwo, przedstawia działające od kilku lat w Polsce biblioteki oddolne, zwane
także bibliotekami społecznymi, sąsiedzkimi, domowymi, osiedlowymi, klubowymi czy prywatny-
mi. W artykule podkreślono ich społeczną funkcję oraz zaangażowanie osób i instytucji w działanie
na rzecz lokalnych społeczności. 

• Adam Rusek: Długie i owocne życie Papcia Chmiela. Henryk Jerzy Chmielewski 1923-
2021, omawia życie i aktywność zmarłego pod koniec stycznia znanego rysownika komiksów.

• Sylwia Czub-Kiełczewska:Ochrona danych osobowych w praktyce bibliotekarza. Do-
świadczenie i praktyka.

Określanie czasu przechowywania i usuwania danych osobowych

http://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz-4-2021/ 

21

http://czasopisma.sbp.pl/bibliotekarz-4-2021/


Bibliotekarz Nr 6

Czerwcowy numer „Bibliotekarza” poświęcony jest ważnym problemom bibliotecznej praktyki, na-
wiązującym do różnych aspektów życia codziennego, regulacji prawnych oraz zasad działania, któ-
rym współczesne biblioteki powinny poświęcać szczególną uwagę. Ciekawy artykuł o zasadach
gromadzenia zbiorów oraz pracach prowadzonych nad ich uzupełnianiem w czasie pandemii.

• Joanna Piekarska: O poszukiwaniu skarbów, czyli uzupełnianie zbiorów Biblioteki Na-
rodowej

• Mobilna biblioteka, pod redakcją Mai Wojciechowskiej

• Sylwia Czub-Kiełczewska: Błędy popełniane przy organizowaniu szkoleń i zajęć online

 https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-6-2021,65,53.html 

• Magazyn Literacki Książki

Magazyn Literacki Książki” przyznał po raz dziewiętnasty swoje doroczne nagrody – tytuły
Książek, Audiobooka, Człowieka i Wydawcy Roku. 

Publikacje nagrodzone tytułem Książki Roku 2020 to:
„Talita” Pawła Huelle (Znak), „Od jednego Lucypera” Anny Dziewit-Meller (Wydawnictwo Lite-
rackie), „M. Syn stulecia” Antonia Scuratiego (Wydawnictwo Sonia Draga), „Lato 1920” Joanny
Rolińskiej  (Bellona),  „Biblioteka  szaleńca”  Edwarda  Brooke-Hitchinga  (Rebis)  oraz  „Hetman
Chrystusa” Jolanty Sosnowskiej (Biały Kruk).
Nagrodę Audiobook Roku 2020 przyznawaną wspólnie z Audioteka.pl otrzymało Wydawnictwo Al-
batros za słuchowisko „Upadek gigantów” Kena Folletta w przekładzie Zbigniewa A. Królickiego
 i Grzegorza Kołodziejczyka.
Tytułem Człowieka Roku 2020 zespół redakcyjny uhonorował Jędrka Biegańskiego „za wielkie ser-
ce i zapał do działań społecznych, za bezcenne inicjatywy na rzecz niezależnych księgarń i za koor-
dynację akcji Książka Na Telefon, która pomogła przetrwać trudny okres wielu wspaniałym miej-
scom”.
Wydawcą Roku 2020 zostało Wydawnictwo Pauza za „ambitną, pobudzającą intelektualnie literatu-
rę, za konsekwencję w podążaniu własną drogą, za stworzenie silnej i rozpoznawalnej marki, która
w świadomości czytelników i branży stała się symbolem jakości”.

Książki. Magazyn do czytania

• Katarzyna Gliwińska:Potorturuj mnie mamo: Arcydziełka i koszmarki
Amerykańskie wydawnictwo Moppet Books  wydaje „adaptacje” najsłynniejszych dzieł literatury
klasycznej adresowane do niemowląt i kilkulatków. Adaptacje liczą po kilka do kilkunastu słów!. 
W ten sposób streszczono m.in. „Wojnę i pokój” L. Tołstoja, „Nędzników” V. Hugo, „Romeo i Ju-
lię” W. Szekspira. 
Po przeróbkach klasycznych dzieł widać łatwo przemycić określone wartości i wizję świata, nieko-
niecznie bliskie autorowi.

•  Aleksandra Boćkowska:Wiecznie piękne. Do czego służy papier
W artykule na temat nowych, pięknych wydań książek: : „staroświeckie”, matowe , grube okładki
wydaje W.A.B., Świat Książki wydaje Jane Austen i siostry Bronte na luksusowym papierze i w
materiałowej oprawie, PIW-ie wróciła odnowiona seria Biblioteka Klasyków w złotych obwolutach
z zielonym inicjałem.
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• Barbara Maria Morawiec: Kradzież książek i kulisy śledztwa w gdyńskiej bibliotece

Biblioteka Gdynia spotkała nieuczciwych czytelników, którzy zrobili sobie źródło dochodu z kra-
dzionych książek. Na pytania o biblioteczne śledztwo odpowiadają Natalia Gromow, dyrektorka bi-
blioteki i jej zastępczyni Magdalena Kruszyńska. 
http://lustrobiblioteki.pl/2021/06/kradziez-ksiazek-i-kulisy-sledztwa-w-gdynskiej-bibliotece-
wywiad/ 

• Barbara Maria Morawiec: Uliczka czytelnicza- Insert ukryty na regale . To trzeba zo-
baczyć!

 O miniaturowych światach zamkniętych w dioramach.

 Ich magia w połączeniu z literackimi motywami od wielu lat jest popularna za granicą jako book
nook czybookshelf insert. Małe artystyczne dzieła zdobią regały domowych biblioteczek. Mogą też
ozdobić regały w bibliotekach, nie mówiąc już o tym, że z pewnością przyciągną oko każdego czy-
telnika. 

http://lustrobiblioteki.pl/2021/06/uliczka-czytelnicza-insert-ukryty-na-regale-to-trzeba-zobaczyc/ 

• Cała Polska czyta dzieciom? To nie musi być utopia. 20 minut czytania od 20 lat.

 Rozmowa z Ireną Koźmińską założycielką i prezeską fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta
dzieciom”

O czytaniu, które jest potrzebne każdemu człowiekowi, bo żyjemy w świecie zalewu informacji.
Czytanie jest potężną witaminą dla rozwoju dziecka. O wartościach płynących z czytania i o sposo-
bach promocji książki  i czytaniu nie tylko najmłodszym.

„Cała Polska czyta dzieciom” – to hasło postulat.
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•  Krótkie   wskazówki dla osób pracujących w bibliotekach. Kilka grafik o cechach oso-
bistych bibliotekarza z przymrużeniem oka.
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