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Sto bibliotek na Stulecie

Jubileuszowy projekt „Sto bibliotek na Stulecie” Departamentu Współ-
pracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
RP dobiegł końca. 100 jednakowych zestawów bibliotecznych trafiło do 
ośrodków oświatowych i kulturalnych działających w skupiskach Polaków 
mieszkających poza granicami Polski. 

Każdy zestaw składał się z lektur szkolnych, współczesnej literatury mło-
dzieżowej i dziecięcej, baśni i legend dla najmłodszych oraz poezji autorstwa 
polskich klasyków (Aleksandra Fredry, Marii Konopnickiej, Ignacego Krasic-
kiego, Adama Mickiewicza). Poza literaturą w zestawie znalazły się encyklope-
die, słowniki i leksykony, nie tylko językowe, a także gry i quizy edukacyjne 
przybliżające polską przyrodę, geografię i historię. Ministerstwu przyświecał 
jeden cel: przekazane książki i pomoce dydaktyczne miały pełnić funkcję uroz-
maicenia najmłodszym edukacji, a nauczycielom miały służyć jako narzędzie 
rozbudzania zainteresowania polską literaturą i nauką o Polsce. 

Decyzję o przyznaniu zestawu bibliotecznego Departament podjął na 
podstawie listy ośrodków, które zgłosiły polskie placówki dyplomatyczne 
znajdujące się na całym świecie. Wśród bibliotek i placówek kulturalnych, 
które otrzymały zestawy biblioteczne, znalazły się:

 • Biblioteka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego 
w Iwano-Frankiwsku (Ukraina); 

 • Biblioteka Domu Polskiego w Żytomierzu (Ukraina);
 • Biblioteka im. ks. S. Bąka w Mississaudze (Kanada);
 • Szkoły z polskim językiem nauczania na Litwie: Szkoła Podstawowa 

w Kiwiszkach (rej. wileński), Szkoła Podstawowa w Podborzu (rej. solecz-
nicki), Szkoła Podstawowa im. prof. A. Stelmachowskiego w Starych Trokach 
(rej. trocki) oraz Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu (rej. święciański).

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP „[…] odpowiada za kształtowanie, realizację i koor-
dynację współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Wspiera nauczanie 
języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków 
za granicą oraz działania podejmowane przez środowiska polonijne na rzecz 
kształtowania i umacniania pozytywnego wizerunku Polski na świecie. Dba 
o zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości narodowej oraz umożliwia 
Polonii i Polakom za granicą uczestniczenie w kulturze narodowej […]”.

Źródło: https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,sto-bibliotek-na-stulecie,2472.html ; 
https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/ministerstwo_organizacja/komorki/

departament_wspolpracy_z_polonia_i_polakami_za_granica_;  
http://www.wilnoteka.lt/artykul/sto-bibliotek-na-stulecie-jubileuszowy-projekt-polskiego-msz;

Izabela Jurczak
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Katalog Inicjatyw Czytelniczych

Z początkiem 2019 r. w sieci pojawiła się internetowa baza Katalog 
Inicjatyw Czytelniczych, która jest dostępna pod adresem: https://kic.pik.
org.pl/. Jest ona efektem końcowym projektu „Badanie inicjatyw wspiera-
jących czytelnictwo w Polsce: baza danych” realizowanego przez Polską Izbę 
Książki, w ramach dofinansowania ze środków ministra kultury w ramach 
programu „Rozwój sektorów kreatywnych”.

Baza „KIC” zawiera podstawowe dane o inicjatywach pro czytelniczych 
w Polsce, o ich organizatorach i wydarzeniach, które miały miejsce lub 
zostały zaplanowane na lata 2017-2018. Dane te zostały zgromadzone 
i opracowane na podstawie wywiadów (283) z liderami zidentyfikowanych 
inicjatyw. Po ich weryfikacji i akceptacji regulaminu bazy powstał Katalog 
Inicjatyw Czytelniczych z pierwszymi 131 inicjatywami za podany okres. 

W chwili obecnej w katalogu dostępna jest wyszukiwarka oraz mapa 
rozmieszczenia dostępnych w bazie wydarzeń wg województw. Dotychczas 
zgromadzony materiał wskazuje, że w latach 2017-2018 wiodącymi woje-
wództwami w inicjatywach pro czytelniczych były województwa: mazowiec-
kie, małopolskie, dolnośląskie i wielkopolskie. 

Założeniem docelowym PIK jest przekształcenie katalogu w portal 
informacyjny, w którym liderzy inicjatyw czytelniczych będą samodzielnie 
prowadzili swoje profile, a sam serwis będzie: informował o wydarzeniach 
czytelniczych, służył jako narzędzie interaktywnej komunikacji między 
poszczególnymi organizacjami oraz pełnił funkcję zbioru danych do staty-
styk i analiz społecznego ruchu motywacji do czytania.

Więcej na temat idei samego Katalogu Inicjatyw Czytelniczych oraz 
pierwszych wniosków na temat społecznych działań na rzecz promocji czy-
tania zawiera Raport końcowy dostępny na stronie PIK.

Źródło: https://wirtualnywydawca.pl/2019/01/katalog-inicjatyw-czytelniczych/ ; https://
kic.pik.org.pl/ ; http://www.pik.org.pl/upload/files/KIC%20Podsumowanie%20zadania%20

2018-01-18.pdf 
Izabela Jurczak

Projektowanie dla różnorodności

Światowy Dzień Architektury Informacji stał się asumptem do zorgani-
zowania pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WIAD19 Projekto-
wanie dla Różnorodności. Spotkanie, które zgromadziło 150 uczestników, 
miało miejsce w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Instytucie 
Architektury Informacji w dniu 23 lutego bieżącego roku. Hasłem przy-
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świecającym organizatorom, była idea wzięcia odpowiedzialności za kon-
sekwencje i wpływ, jaki na ogół społeczeństwa wywiera szeroko rozumiany 
dostęp do informacji, Internetu. Twórcy spotkania dali wyraz przekonaniu, 
że narzędziem zabezpieczającym takie potrzeby są badania odzwierciedla-
jące między innymi potrzeby odbiorców i jednocześnie je identyfikujące.

Podczas spotkania starano się zwrócić uwagę na różnice wynikające 
z odmiennych oczekiwań użytkowników, będące konsekwencją: kompeten-
cji, sprawności, dostępu do informacji i technologii, wieku, płci, języka, 
kultury czy doświadczenia. W dyskusji poświęcono więcej czasu problema-
tyce dostępności informacji, koncentrując się na kontekście i potrzebach 
specyficznych grup użytkowników np. niewidomych, dzieci, niesłyszących, 
osób mających ograniczony chwilowo dostęp do usług (np. kierowca, matka 
w kuchni z dzieckiem na ręku itp.). Mówiono także o standardzie WCAG 2.0, 
który zawiera wytyczne dotyczące tworzenia dostępnych serwisów interne-
towych zaimplementowanych do katalogu INTEGRO.

Konferencji towarzyszyły warsztaty pt. „Inkluzywność w praktyce. Pro-
jektowanie z uwzględnieniem dostępności w codziennych realiach biznesu 
e-commerce”. 

Źródło: http://wiad19torun.strikingly.com/
Marta Kunicka

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)

Inicjatywa obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zapoczątkowana 
została przez Komisję Europejską w 2004 r. i w pierwszym okresie swym 
zasięgiem obejmowała Europę, by z czasem rozprzestrzenić się na cały świat.

Idea, która przyświecała twórcom, ogniskowała się wokół działań mają-
cych na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego dostępu do 
zasobów sieciowych, a także zwrócenie uwagi rodzicom, opiekunom i oso-
bom pracującym w placówkach edukacyjno-wychowawczym na problema-
tykę bezpiecznego korzystania z Internetu. Kwestie bezpieczeństwa wiążą się 
nie tylko z globalnymi regulacjami na poziomie międzynarodowym, ale także 
z rozwiązaniami na poziomie lokalnym. Skuteczne zapewnienie bezpieczeń-
stwa w sieci najmłodszym użytkownikom wymaga sprawnego współdziała-
nia wielu instytucji o globalnym i regionalnym zasięgu, ale przede wszystkim 
zaangażowania w te przedsięwzięcia osób dzieciom najbliższych.

Od 2005 r. organizatorem przedsięwzięcia w Polsce jest Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (PCPSI) tworzące państwowy instytut badawczy 
NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W tym roku obchody rozpoczęły 
5 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem” organi-
zacją konferencji adresowanej do sektora edukacyjnego i instytucji pozarządo-
wych pracujących z dziećmi. Tegoroczna edycja skupiała się na konieczności 
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zaangażowania się wszystkich w budowę kultury zrozumienia, pozytywnego 
wykorzystania zasobów internetowych, w szerzenie tolerancji. Zachęcano do 
podejmowania inicjatyw lokalnych mających na uwadze bezpieczeństwo dzieci 
w sieci, a dla zainteresowanych przygotowano szereg materiałów edukacyj-
nych i promocyjnych. Każdego roku organizowany jest konkurs na najciekaw-
szą inicjatywę dotyczącą bezpiecznego korzystania przez młodych z sieci. 

Źródło: https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html
Marta Kunicka

Książka na receptę. Recepta na sukces

30 lat temu pediatrzy z Boston Medical Center zamiast leków zaczęli 
przepisywać na receptach czytanie. Wyniki rozwojowe dzieci, które latami 
regularnie „zażywały” czytania, wzrosły ponad średnią w stosunku do pozo-
stałych dzieci. Tym samym stały się dowodem, że codzienne czytanie przy-
nosi wymierne efekty, a zalecenie lekarskie (lekarza neonatologa czy pedia-
try) jest najskuteczniejszą formą przekonywania młodych rodziców.

Dzieci, którym rodzice, opiekunowie czytają codziennie, są: bardziej 
stabilne emocjonalnie; mają zdecydowanie większe kompetencje językowe 
(szybszy rozwój językowy) i społeczne; mniej agresywne i rzadziej depre-
syjne; szybciej osiągają gotowość szkolną (duża zdolność skupienia). 
Potwierdzają to wyniki badań klinicznych.

W związku z tymi badaniami i wzorując się na amerykańskich wzor-
cach, Fundacja Powszechnego Czytania wprowadza akcję „Książka na 
receptę. Recepta na sukces” do polskich przychodni. W pierwszym roku 
akcja swoim zasięgiem obejmie 120 placówek, a tym samym przekaz 
o potrzebie czytania od pierwszych dni życia trafi do ok. 60 tys. rodzin. 
W tym celu Fundacja dostarczy do przychodni specjalne „recepty”, na któ-
rych lekarze będą rekomendować „najtańsze” lekarstwo na świecie.

„Książka na receptę. Recepta na sukces” jest pierwszą akcją upowszech-
niania czytania pod patronatem Ministra Zdrowia, Polskiego Towarzystwa 
Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, NFZ i we współ-
pracy z „Medycyną Praktyczną” (dwumiesięcznikiem i renomowanym wydaw-
nictwem medycznym jako partnerem merytorycznym). Na świecie podobne 
projekty zostały zrealizowane z sukcesem przez: Reach Out and Read z USA, 
Booktrust z UK oraz Stiftung Lesen z Niemiec, które również wsparły polskie 
przedsięwzięcie. Z kolei z polskiej strony akcję wspierają m.in.: Fundacja 
ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom oraz Zaczytani.org.

Źródło: https://wirtualnywydawca.pl/2019/02/ruszyla-akcja-ksiazka-na-recepte-recepta-
na-sukces/; www.ksiazkanarecepte.pl ; https://www.facebook.com/akcjaksiazkanarecepte/

Izabela Jurczak
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Poznańskie Targi Książki

W dniach od 1 do 3 marca miały miejsce Poznańskie Targi Książki – 
określane mianem Pegazik – które stały się niezwykłym weekendem dla 
miłośników dobrej literatury. Jak każdego roku bogatej ofercie wystawien-
niczej towarzyszyło szereg wydarzeń i imprez, jak: „Mistrz ilustracji” czy 
„Salon ilustratorów”. Po raz kolejny potwierdziło się przekonanie, że książka 
jest świetną rozrywką, a także ma moc, by integrować ze sobą ludzi, będąc 
dla nich czymś ważnym na różnych etapach życia.

W ramach spotkań w Salonie Autorskim goście mogli porozmawiać 
z fotografem i reporterem Filipem Springerem; z grafikiem i ilustratorem 
Piotrem Sochą oraz z innymi autorami, publicystami i reportażystami 
(Mira Białkowska, Katarzyna Janus, Małgorzata Urszula Laska, Magdalena 
Ludwiczak, Marcin Szczygielski, Ilona Wiśniewska).

Na scenie w Alei Lipowej zaprezentowano wyniki plebiscytu na naj-
popularniejszą szkołę średnią w Poznaniu. Miały miejsce także spektakle 
dla dzieci i młodzieży („Rozśpiewana wiosna – wielkopolskie zwyczaje wio-
senne”, „100 lat od Odzyskania Niepodległości – jak brzmiała muzyka nie-
podległej Polski?”) i pokazy tańca towarzyskiego.

Bardzo bogata okazała się również oferta dyskusji, które towarzyszyły 
imprezie, a ogniskowały się wokół tematyki wiążącej się z rynkiem wydaw-
niczym i książką. Poruszano problematykę kanonu literatury dziecięcej 
i edukacji kulturowej; nowości na rynku, szczególnie tych z lat 2018–2019 
(panel dyskusyjny: „Lektura, tylko która? To co zachwyca uczniów”); poli-
tyki językowej względem dzieci; kwestii praw autorskich (wystąpienie 
Joanny Hetman-Krajewskiej z Kancelarii Prawniczej Patrimonium: „Co zro-
bić, żeby wilk był syty, a owca cała, czyli wydawca mógł korzystać z utworu, 
a prawa autora były należycie chronione”). Profesor Przemysław Czapliński 
z UAM w Poznaniu wziął udział w dyskusji na temat „Czy literatura polska 
może wybić się na niepodległość?”, podczas której zastanawiano się nad 
rolą i pozycją w świecie autora i literatury. Dyrektor Generalny ZAIKS-u, 
Krzysztof Lewandowski wygłosił wykład na temat bezpieczeństwa rynku 
wydawniczego pt. „Klątwa za kradzież książki, czyli jak chronić twórczość 
i kulturę”. Jedno ze spotkań poświęcone zostało książce obrazkowej (pic-
ture book) cieszącej się obecne dużą popularnością. Wielu prelegentów ana-
lizowało rynek wydawniczy i jego nowości, wartości, jakie promuje litera-
tura dla dzieci i młodzieży. 

Źródło: https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/poznanskie-targi-ksiazki-2019/
Marta Kunicka
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Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych 

26 marca 2019 r. był dniem spotkania wszystkich zainteresowanych 
cyfryzacją zasobów dziedzictwa kulturowego na konferencji „Europejskie 
dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”, zorganizowanej przez 
Bibliotekę Politechniki Krakowskiej oraz Katedrę Informatyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Europejskie dziedzictwo kulturowe i naukowe jest ogromnym „rozpro-
szonym zbiorem”, do którego mają dostęp nieliczni wybrańcy i specjaliści. 
Rozwój technologii i rozpowszechniony dostęp do Internetu stworzył możli-
wość i przestrzeń do działań w celu rozpowszechniania i udostępniania tego 
dziedzictwa w formie cyfrowej. Zaproszeni goście i uczestnicy, przedstawi-
ciele bibliotek różnego typu i instytucji naukowych zarówno polskich, jak 
i europejskich dzielili się swoimi doświadczeniami i praktyką w pracy z czy-
telnikiem cyfrowym, z technologiami digitalizacji zasobów, wiedzą o mode-
lach digitalizacji kolekcji historycznych, refleksją nad standardami stoso-
wanymi w gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu obiektów cyfrowych.

Konferencja miała także, częściowo, charakter podsumowujący reali-
zowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, projektu 
Europejskie Dziedzictwo Techniczne – upowszechnianie historycznych 
i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyj-
nym środowisku informatycznym (EDT). Projekt ten był realizowany przez 
Politechnikę Krakowską i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, czyli 
samych organizatorów konferencji.

Wydarzeniem towarzyszącym obradom był wernisaż wystawy „Europej-
ski dorobek naukowo-techniczny od XVI w. do I połowy XX w.”, w trakcie 
którego prezentowano najcenniejsze druki zachowane w zbiorach Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej a zdigitalizowane i udostępniane w powstałym 
w ramach projektu EDT systemie Redo. Przedstawiono wybrane publikacje 
z dwóch kolekcji: Lwowiana oraz Druki polskie i obce wydane do 1918 r., 
poddane digitalizacji oraz ich odpowiedniki cyfrowe powstałe przy wykorzy-
staniu technik interaktywnych. Wystawę będzie można zwiedzać do końca 
lipca bieżącego roku.

Wszystkich zainteresowanych tematyką, którzy nie mogli uczestni-
czyć w spotkaniu, organizatorzy zachęcają do odwiedzenia Repozytorium 
Politechniki Krakowskiej, w którym umieszczone zostaną wszystkie teksty 
i prezentacje przedstawione w trakcie konferencji.

Źródło: https://konferencja-edt.biblos.pk.edu.pl/ ; http://suw.biblos.pk.edu.pl/ 
Izabela Jurczak


