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Od Redakcji
Zapraszamy naszych Czytelników do lektury kolejnego numeru kwartalnika Biblioteki AWF w Krakowie, pierwszego w roku kalendarzowym 2002.
Tradycyjnie znajduj¹ siê w nim rubryki: Adres i rodki ³¹cznoci, Dni i godziny
otwarcia agend udostêpniania Biblioteki, Artyku³y, Informacje, Wykaz nowoci wprowadzonych do zbiorów Biblioteki w ostatnim kwartale oraz Anegdoty o ksi¹¿kach,
zamykaj¹ce Biuletyn, gdzie o bibliofilstwie, bibliomanii i mi³oci do ksi¹¿ek pisze Stanis³aw Zieliñski.
Zachêcamy do odwiedzin na stronie internetowej Biblioteki. Zamieszczamy tam
informacje o Bibliotece, bazach danych, do niektórych baz umo¿liwiamy dostêp online, podajemy inne wa¿ne adresy. Nowoci¹ na stronie www Biblioteki jest Lista
czasopism zagranicznych prenumerowanych w roku 2002 przez wszystkie
biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce.
Adres strony internetowej Biblioteki AWF w Krakowie: http://www.awf.krakow.pl 
jest to strona domowa AWF w Krakowie. Z menu nale¿y wybraæ: Biblioteka G³ówna.
Wszystkim naszym Czytelnikom, którzy s¹ zainteresowani stanem zaawansowania prac zwi¹zanych z komputeryzacj¹ naszej Biblioteki oraz chc¹ poznaæ nasze plany na przysz³oæ w tym zakresie, polecamy artyku³ Ma³gorzaty
Nahotko Komputeryzacja Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie.

Redakcja

3

Taj¹ lody ostatnie
Ruszaj¹ wolne wody
(Piêknie! choæ pseudoklasycznie.)
I z zakrzep³ej przyrody
Wyp³ywa nowy, m³ody
wiat
I kwitnie
Wyranie i dobitnie.
(Julian Tuwim)

Życzenia radosnych, pogodnych
i naprawdę wiosennych
Świąt Wielkiej Nocy
składa
Redakcja

4

ADRES I RODKI £¥CZNOCI
Al. Jana Paw³a II 78, 31-571 Kraków
Tel./Fax (012) 683-15-84
http://www.awf.krakow.pl
DYREKTOR mgr Renata Mroczek
Pok. 105, tel. 683-15-15
e-mail: bmroczek@skok.awf.krakow.pl
ZAST. DYREKTORA mgr Sabina Korczala
pok. 110, tel. 683-12-21
e-mail: bkorczal@skok.awf.krakow.pl
ODDZIA£ GROMADZENIA I UZUPE£NIANIA ZBIORÓW
pok. 108 tel./fax 683-15-84
KIEROWNIK mgr Halina Trafia³
e-mail: btrafial@skok.awf.krakow.pl
ODDZIA£ OPRACOWANIA I INWENTARYZACJI ZBIORÓW
pok. 110, tel. 683-12-21
KIEROWNIK mgr Sabina Korczala
e-mail: bkorczal@skok.awf.krakow.pl
ODDZIA£ INFORMACJI NAUKOWEJ
pok. 106, tel. 683-13-10
KIEROWNIK mgr Maria Studnicka-Gizbert
e-mail: bstudnic@skok.awf.krakow.pl
ODDZIA£ UDOSTÊPNIANIA, KONSERWACJI ZBIORÓW I MAGAZYNÓW
pok. 104, tel. 683-13-12
KIEROWNIK mgr Bo¿ena Niepsuj
e-mail: bniepsuj@skok.awf.krakow.pl
WYPO¯YCZALNIA Ogólna i Miêdzybiblioteczna  tel. 683-13-12
INFORMATYK mgr Barbara Balicka
pok. 115, tel. 683-13-47
e-mail: wibalicka@cyf-kr.edu.pl
BIBLIOTEKARZ SYSTEMOWY mgr Ma³gorzata Nahotko
pok. 115, tel. 683-13-47
e-mail: bnahotko@skok.awf.krakow.pl
UWAGA:
W po³¹czeniach wewnêtrznych nale¿y opuszczaæ pierwsze 3 cyfry numerów telefonów.
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DNI I GODZINY OTWARCIA
AGEND UDOSTÊPNIANIA
Wypo¿yczalnia:

pon. wt. czw. pi¹t. 9.00  14.00
roda
9.00  18.30
soboty (zgodnie z harmonogramem zajêæ studiów zaocznych)
9.00  13.00

Czytelnia:

pon.  pi¹t.
9.00  18.45
soboty (zgodnie z harmonogramem zajêæ studiów zaocznych)
9.00  13.00

Oddz. Inf. Nauk.: pon. roda
9.00  18.00
wt. czw. pi¹t.
9.00  14.00
soboty (zgodnie z harmonogramem zajêæ studiów zaocznych)
9.00  13.00
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ARTYKU£Y
Ma³gorzata Nahotko

Komputeryzacja Biblioteki G³ównej AWF
w Krakowie
Komputer wpisa³ siê ju¿ na sta³e w nasze otoczenie. Jest w domu, zak³adzie
pracy, w szkole, na uczelni, w kasie kina czy na dworcu kolejowym. Programy komputerowe u³atwiaj¹ nam pracê i naukê, uprzyjemniaj¹ czas wolny. Sieci komputerowe,
a w szczególnoci Internet, sprawiaj¹, ¿e wiat staje siê jedn¹ wielk¹ globaln¹ wiosk¹.
Nie istniej¹ granice dla wymiany informacji, znik³y bariery wynikaj¹ce z odleg³oci,
nasze spo³eczeñstwo przekszta³ca siê w spo³eczeñstwo informacyjne.
Komputery okaza³y siê te¿ znakomitym narzêdziem pracy w bibliotekach. Bibliograficzne bazy danych, katalogi on-line, elektroniczne dostarczanie dokumentów, a coraz czêciej tak¿e bezporedni dostêp do samego dokumentu elektronicznego to ju¿ w bibliotekarstwie codziennoæ. Wizja biblioteki wirtualnej urzeczywistnia siê powoli na naszych oczach. Nie rozstaniemy siê wprawdzie z ksi¹¿k¹ w tradycyjnej postaci (przynajmniej jeszcze przez jaki czas), ale wyranie widaæ, ¿e od
techniki cyfrowej w dziedzinie informacji nie ma ju¿ odwrotu.
Komputeryzacja nie ominê³a równie¿ Biblioteki G³ównej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Rozpoczê³a siê przed niemal dziesiêcioma laty od Oddzia³u Informacji Naukowej. Do pamiêci komputera trafi³y te informacje, które przechowywane by³y dotychczas w postaci kartotek. Tak powsta³y w³asne bibliograficzne bazy danych obejmuj¹ce publikacje pracowników Akademii Wychowania Fizycznego, prace magisterskie, doktorskie i licencjackie obronione w Uczelni oraz artyku³y ze specjalistycznych czasopism. Dzi bazy te licz¹ce ponad 40 tys. rekordów
s³u¿¹, dziêki Internetowi wszystkim, którzy odwiedzaj¹ stronê www naszej Biblioteki. Równie¿ inne instytucje przy pomocy tej samej techniki dziel¹ siê z nami swoim
dorobkiem informacyjnym.
Zbiory i ofertê informacyjn¹ Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie wzbogaci³y
ró¿norodne bibliograficzne bazy danych czy to na dyskach optycznych, dyskietkach,
czy te¿ o op³aconym dostêpie on-line. Pojawi³y siê czasopisma elektroniczne, bazy
danych zawieraj¹ce pe³ne teksty artyku³ów, a tak¿e wydawnictwa multimedialne. O tych
nowoczesnych ród³ach informacji powiadamiamy naszych u¿ytkowników na ³amach
Biuletynu ..., w informatorach i na stronie domowej Biblioteki.
Pozosta³o nam stworzenie katalogu komputerowego posiadanych zbiorów, zautomatyzowanie rejestracji wypo¿yczeñ i zwrotów oraz prac zwi¹zanych z gromadzeniem ksi¹¿ek, czasopism i innych dokumentów. S¹ to niezbêdne dzia³ania, wiêkszoæ
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bibliotek naukowych Krakowa ju¿ oferuje dostêp do swoich katalogów komputerowych i na ich przyk³adzie mo¿emy zobaczyæ niew¹tpliwe korzyci p³yn¹ce z mo¿liwoci przejrzenia katalogu bibliotecznego bez koniecznoci wstania od w³asnego biurka. Jedynie zamówion¹ ksi¹¿kê musimy jeszcze odebraæ osobicie.
Komputeryzacja prac w bibliotece to proces d³ugotrwa³y, zale¿ny od wielu czynników. Ró¿ne obiektywne przyczyny sprawi³y, ¿e Biblioteka G³ówna AWF nie mog³a
rozpocz¹æ automatyzacji wtedy, gdy zrobi³y to inne krakowskie biblioteki uczelniane.
Gdy tu rozpoczyna³y siê prace, inni ju¿ mieli wprowadzone do katalogów on-line
nabytki z ostatnich kilku lat i czêciowo zrekatalogizowane dawniejsze zbiory. Do
przesz³oci nale¿y ju¿ niestety okres wspierania polskich bibliotek przez ró¿ne unijne
granty. Nie moglimy te¿ liczyæ na wykorzystanie wspólnego z innymi bibliotekami
krakowskimi serwera  jest on ju¿ za s³aby nawet dla tych, którzy maj¹ tam zlokalizowane swoje katalogi. Nie mo¿na by³o zwlekaæ nadal z decyzj¹ o rozpoczêciu procesu
komputeryzacji. Przysz³o jednak liczyæ tylko na w³asne uczelniane rodki finansowe
i niewielkie wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej. W takiej sytuacji zdecydowano o wyborze polskiego programu bibliotecznego MAK, który powsta³ w Bibliotece
Narodowej w Warszawie i do dzi jest tam eksploatowany obok w pe³ni zintegrowanego systemu Innopac.
MAK pos³u¿y³ ju¿ do stworzenia katalogu komputerowego w bardzo wielu polskich bibliotekach. Nie jest to co prawda program nowej generacji, ale pozwala na
wprowadzanie danych o ksi¹¿kach w przyjêtym jako obowi¹zuj¹cy w Polsce formacie
MARC 21 (USMARC), a tak¿e na stworzenie bazy czytelników i rejestracjê wypo¿yczeñ i zwrotów. Dane zgromadzone w tym programie mo¿na bêdzie w przysz³oci
³atwo przenieæ do nowoczesnego systemu bibliotecznego, który  mamy nadziejê 
pojawi siê za lat kilka w naszej Bibliotece.
Pakiet MAK jest obecnie u¿ywany w ponad 500 polskich bibliotekach. Niektóre
z nich przy jego pomocy zautomatyzowa³y swoje katalogi, inne u¿ywaj¹ go pomocniczo do korzystania z serwisów bibliograficznych kupowanych od Biblioteki Narodowej
(bie¿¹ca bibliografia narodowa, centralny katalog czasopism zagranicznych w bibliotekach polskich itd.), które tworzone s¹ w tym w³anie narzêdziu.
Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie kupi³a pocz¹tkowo MAK-a, by umo¿liwiæ
czytelnikom korzystanie z elektronicznej wersji Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartoci Czasopism. Kiedy okaza³o siê, ¿e nie uda siê znaleæ potrzebnych funduszy na zakup w pe³ni profesjonalnego oprogramowania automatyzuj¹cego
dzia³alnoæ Biblioteki, podjêto decyzjê o rozszerzeniu licencji MAK-a o kolejne stanowiska i rozpoczêciu tworzenia katalogu komputerowego.
Decyzja o automatyzacji prac bibliotecznych poci¹gnê³a za sob¹:
l koniecznoæ wprowadzenia zmian organizacyjnych w dotychczasowej pracy Biblioteki,
l przeszkolenie pracowników tak w zakresie nowych standardów u¿ywanych przy
tworzeniu baz danych jak i obs³ugi komputera,
l podjêcie wspó³pracy na szczeblu rodowiskowym z innymi bibliotekami tworz¹cymi centralne kartoteki autorów, hase³ przedmiotowych i opisów bibliograficznych
dokumentów,
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l zgromadzenie odpowiedniego sprzêtu (serwer, komputery dla kataloguj¹cych, drukarki, czytniki kodów kreskowych).
Prace te wykonano do koñca 2000 roku i od pocz¹tku nowego wieku mo¿na by³o
przyst¹piæ do tworzenia katalogu. Zadecydowano, ¿e przez pierwszy rok komputeryzacji do bazy komputerowej trafi¹ wszystkie opisy dokumentów, które wp³ywaj¹ do
biblioteki od 2001 roku i opisy ksi¹¿ek z ksiêgozbioru podrêcznego Czytelni. Plany te
zosta³y zrealizowane i po roku mamy wprowadzonych ok. 6000 rekordów ksi¹¿ek,
map, kaset magnetofonowych, norm i dokumentów elektronicznych. Zbiory przeszukiwaæ mo¿na znaj¹c:
l autora lub redaktora (osobê lub instytucjê)
l nazwê konferencji (w przypadku materia³ów konferencyjnych)
l tytu³ dokumentu
l tytu³ serii lub wydawnictwa wielotomowego
l dowolne s³owo z tytu³u
l tematykê poruszan¹ w ksi¹¿ce
l jak¹kolwiek informacjê, która trafia do opisu bibliograficznego (miejsce i rok wydania, nazwa wydawcy, imiê autora, sygnatura, miejsce przechowywania, ISBN, a nawet iloæ stron lub wysokoæ grzbietu ksi¹¿ki).
Korzyci p³yn¹cych z wykorzystania komputera w bibliotece nie da siê przeceniæ  wiedz¹ to ci wszyscy, którzy korzystali z baz czy to polskich, czy zagranicznych
bibliotek i ju¿ tak przyzwyczaili siê do katalogów on-line, ¿e widz¹c katalog tradycyjny
czuj¹ siê nieswojo. Jednak szafy katalogowe nie znikaj¹ z bibliotek przez wiele lat od
momentu rozpoczêcia komputeryzacji. Pozostan¹ jeszcze tak¿e w naszej Bibliotece.
Na razie nasi czytelnicy nie mieli mo¿liwoci zapoznaæ siê z pierwszymi efektami
pracy nad komputeryzacj¹. Opisy ksi¹¿ek nadal dostêpne s¹ dla nich tylko w postaci
kart katalogowych, drukowanych teraz co prawda automatycznie na podstawie danych z bazy katalogowej. Praca w Bibliotece odbywa siê dwutorowo tradycyjnymi
i nowymi metodami. Tak dziaæ siê bêdzie przez jaki czas z kilku powodów:
l brak jest na razie sprzêtu komputerowego, który móg³by trafiæ do katalogu
l w bie¿¹cym roku nie zdo³amy kupiæ tylu komputerów, by zapewniæ wszystkim
czytelnikom swobodne korzystanie z katalogu on-line
l w bazie jest wci¹¿ zbyt ma³o opisów ksi¹¿ek, by czytelnicy mogli ograniczyæ siê
tylko do korzystania z katalogu komputerowego.
Proces komputeryzacji roz³o¿ony jest na wiele lat. Pocz¹tek to tworzenie bazy
katalogowej. Tutaj bibliotekarze wprowadzaj¹ na bie¿¹co nowo nabywane przez Bibliotekê dokumenty i sukcesywnie prowadz¹ tzw. rekatalogizacjê, czyli wprowadzanie opisów wczeniej zgromadzonych ksi¹¿ek. W przypadku Biblioteki G³ównej AWF
s¹ to zasoby z 75 lat istnienia Uczelni. Pracy jest wiêc bardzo wiele.
Pocz¹tki komputeryzacji to trudny okres, tak dla bibliotekarzy, jak i u¿ytkowników biblioteki. Ci pierwsi maj¹ o wiele wiêcej pracy, przez pewien czas niektóre
czynnoci wykonywane musz¹ byæ w starej i nowej technologii. U¿ytkownicy za
musz¹ oswoiæ siê z now¹ form¹ korzystania z katalogu, nauczyæ siê wyszukiwania
w bazie, przyzwyczaiæ siê do tego, ¿e teraz o mo¿liwoci wypo¿yczenia ksi¹¿ek ponad przyznany limit czy o koniecznoci zap³acenia kary za przetrzymanie wypo¿yczonych pozycji decyduje bezduszna maszyna, której nie wzrusz¹ ¿adne t³umaczenia
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i zaklêcia. Awaria pr¹du czy systemu komputerowego uniemo¿liwia za funkcjonowanie biblioteki. Jednak gdy min¹ najtrudniejsze chwile, nie mo¿na sobie bêdzie wrêcz
wyobraziæ pracy biblioteki bez systemu komputerowego.
Program MAK wykorzystywany w naszej Bibliotece pozwala na:
l przejmowanie opisów ksi¹¿ek z bie¿¹cej bibliografii narodowej dostêpnej w formie
elektronicznej (taki opis jednak wymaga korekty choæby pod wzglêdem opracowania rzeczowego czy sprawdzenia poprawnoci form nazwy autorów z kartotek¹
wzorcow¹ i dodania informacji o posiadanych przez nas egzemplarzach)
l kontrolê poprawnoci i zachowanie jednolitej formy nazw osób, instytucji, tytu³ów
serii i deskryptorów
l wykorzystanie systemu kodów kreskowych do wypo¿yczeñ.
Informacje pojawiaj¹ce siê w katalogu komputerowym naszej Biblioteki maj¹ postaæ
zgodn¹ z normami obowi¹zuj¹cymi w Polsce. Czasem taki zapis wyda siê nieco dziwny,
jeli porównamy go z dotychczasowymi zapisami na kartach katalogowych. I tak:
 Nazwa autora zapisana jest w postaci Nazwisko, imiê (imiona) i dopowiedzenia,
którymi mog¹ byæ albo daty biograficzne, albo okrelenie zawodu lub dyscypliny
nauki, któr¹ zajmuje siê autor. Przyk³adowe zapisy:
Zawadzka, Teresa (turystyka).
niadecki, Jêdrzej (1768-1838).
Dopowiedzenia przy nazwiskach zapobiegaj¹ po³¹czeniu siê dwóch jednakowo
brzmi¹cych nazw w indeksach i pozwalaj¹ bezb³êdnie wybraæ interesuj¹cego
nas autora.
 Nazwy instytucji mog¹ przyk³adowo wygl¹daæ nastêpuj¹co:
Polska. Ministerstwo Edukacji Narodowej (a nie Ministerstwo Edukacji Narodowej)
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronis³awa Czecha (Kraków). Biblioteka
G³ówna (a nie Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie).
W ustaleniu poprawnej nazwy, pod któr¹ nale¿y wyszukiwaæ w katalogu, pomo¿e Kartoteka Hase³ Wzorcowych, gdzie znajd¹ siê i formy poprawne, i te uznane za
odrzucone.
Wraz z komputerami w bibliotekarstwie pojawi³y siê nie tylko nowe normy
sporz¹dzania opisów, ale te¿ nowe zasady wspó³pracy miêdzy bibliotekami. Efektem tego jest powstanie wspólnych kartotek, które u³atwiaj¹ opracowanie dokumentów, a w najbli¿szym czasie planuje siê stworzenie narodowego centralnego
katalogu (NUKAT), w którym znajd¹ siê informacje o posiadanych przez polskie
biblioteki ksi¹¿kach. Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie zamierza tak¿e braæ udzia³
w tym przedsiêwziêciu. Pewn¹ rolê katalogu centralnego spe³nia teraz projekt czêci bibliotek naukowych nosz¹cy nazwê KaRo, a dostêpny w sieci pod adresem:
http://karo.umk.pl/Karo/.
Przysz³a wspó³praca poci¹ga za sob¹ koniecznoæ sta³ej kontroli wprowadzanych
do katalogu komputerowego informacji. Praktycznie wymaga to sta³ego przeszukiwania
Centralnej Kartoteki Hase³ Wzorcowych znajduj¹cej siê na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, sprawdzania poprawnoci opisów z najwiêkszymi bibliotekami
naukowymi. Dzisiaj trudno wyobraziæ sobie pracê bibliotekarza bez pomocy Internetu.
W najbli¿szych planach Biblioteki jest udostêpnienie w Internecie równie¿ katalogu Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie. Odbêdzie siê to przy pomocy specjalnego
programu MAK WWW, który pozwala na tak¹ prezentacjê danych, do jakiej przy10

zwyczaili siê wspó³czeni u¿ytkownicy komputerów. Jak bêdzie wygl¹da³ przysz³y
katalog komputerowy naszej biblioteki mo¿emy siê przekonaæ przegl¹daj¹c na razie
pod adresem: http://193.59.172.222/wykaz.htm bazy Biblioteki Narodowej.
A oto przyk³adowy opis ksi¹¿ki w naszym katalogu:
UKD:
AUTOR:
TYTU£:
ADRES WYDAW.:
OPIS FIZ.:
BIBLIOGR.:
DESKRYPTOR:
DESKRYPTOR:
ISBN:
SYGNATURA:

913(44)(036)
Lubczyñski, Krzysztof.
Pary¿ : przewodnik literacki / Krzysztof Lubczyñski
Pary¿ : Instytut Polski; Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej, 1997
240 s., [24] s. tabl. : il.; 21 cm
Bibliogr. s. 240
PARY¯
PRZEWODNIK
83-227-097-4
CD-55129 Czytelnia Og. Dostêpny w Czytelni Og.

Kolejny etap prac przy komputeryzacji to rejestracja w systemie komputerowym
czytelników i wypo¿yczeñ. Tu pojawi siê koniecznoæ wprowadzenia kart bibliotecznych opatrzonych kodem kreskowym oraz instalacji komputerów i czytników kodów
w wypo¿yczalni. Potem przyjdzie czas na rejestracjê wypo¿yczeñ i zwrotów w bazie
komputerowej. Jak szybko to nast¹pi, zale¿y w du¿ej mierze od finansów i w³aciwej
organizacji procesu rekatalogizacji.
Jeli chodzi o organizacjê prac rekatalogizacyjnych, to zaplanowano w pierwszej
kolejnoci wprowadzanie opisów podrêczników i ksi¹¿ek zakupionych w ostatnich
latach, co wydaje siê rozwi¹zaniem s³usznym z punktu widzenia potrzeb czytelnika.
Tworz¹c bazê katalogow¹ staralimy siê maksymalnie wykorzystaæ mo¿liwoci
MAK-a. Mimo, ¿e nie jest to najnowszy i idealny program, pozwala na stworzenie bazy
spe³niaj¹cej warunki stawiane przez normy i wymogi wspó³pracy z katalogiem centralnym. Byæ mo¿e, ¿e ten program wykorzystany te¿ zostanie do powszechnej komputeryzacji bibliotek, które do tej pory nie zdo³a³y rozpocz¹æ automatyzacji swoich
prac. Planowane jest dalsze udoskonalanie MAK-a i umo¿liwienie pe³nej jego wspó³pracy z kartotekami wzorcowymi.

Bibliografia:
1. Maj J: Elementarz MAK-a dla bibliotekarzy. Warszawa : Wydaw. SBP, 1999
2. MAK-serwis? Rozmowa z Krzysztofem Gonetem, dyrektorem Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji
Federacji Bibliotek Kocielnych FIDES. Bibliotekarz 2001 nr 11 s. 20-22
3. Radwañski A.: Jak komputeryzowaæ bibliotekê : poradnik. Warszawa : Wydaw. SBP, 2000
4. Radwañski A: Czy MAK mo¿e obs³u¿yæ kartotekê hase³ wzorcowych? EBIB 2001 nr 8 [dostêp
27.02.2002]. Dostêpny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/26/radwanski2.html
5. Stefañczyk E.: Dystrybucja MAK-a i serwisów bibliograficznych Biblioteki Narodowej w okresie
ostatnich 5 lat. Bibliotekarz 1999 nr 3 s. 9-11
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DONIESIENIA
Ma³gorzata Nahotko
Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji
Internet w bibliotekach  próba bilansu i perspektywy
rozwoju, Wroc³aw, 10-11 grudnia 2001 r.
W dniach 10 i 11 grudnia 2001 roku w gmachu Biblioteki G³ównej Politechniki
Wroc³awskiej odby³a siê ogólnokrajowa konferencja Internet w bibliotekach  próba bilansu i perspektywy rozwoju. Udzia³ w niej wziê³o 114 bibliotekarzy z bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalici z zakresu
informatyki.
W pierwszym dniu skoncentrowano siê na przedstawieniu tego, co w ostatnich
latach dzia³o siê w obszarze wykorzystania nowych technologii w bibliotekach. Zobrazowa³y to referaty: Internet w bibliotekach naukowych i publicznych, Internet w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, Internet w polskich bibliotekach  podsumowanie ankiety oraz Biblioteki polskie na stronach WWW. Raport 2001. Z przedstawionych w nich wyników ankiet, danych statystycznych i analiz wy³oni³ siê obraz
wspó³czesnego bibliotekarstwa polskiego. Poziom bibliotek szkó³ wy¿szych i placówek naukowych jeli chodzi o wykorzystanie w pracy nowych technologii zbli¿a siê
coraz bardziej do standardów zachodnioeuropejskich. Odbiegaj¹ od niego niestety sieci bibliotek publicznych i szkolnych, gdzie dostêp do Internetu jest albo niedostateczny, albo wrêcz pozostaje w strefie nieosi¹galnych marzeñ. Najgorzej dostêp do Internetu przedstawia siê w tych rejonach Polski, gdzie jest najtrudniejsza sytuacja gospodarcza. Na tle wszystkich bibliotek naukowych niele prezentuje siê grupa bibliotek
Akademii Wychowania Fizycznego  ka¿da z nich ma w³asn¹ stronê internetow¹, czêæ
udostêpnia t¹ drog¹ w³asne bazy bibliograficzne i katalogi zasobów. Równie¿ bibliotekarze pracuj¹ wykorzystuj¹c na co dzieñ zasoby sieci rozleg³ych. Problemem jest jednak zapewnienie dostêpu do Internetu dla u¿ytkowników  taka us³uga nale¿y zreszt¹
do rzadkoci w niemal wszystkich typach bibliotek.
Popo³udniowa dyskusja panelowa Internet  nowe problemy jakie rodzi oraz
zadania, jakie stawia przed bibliotekami pozwoli³a na przedstawienie konkretnych
prac podejmowanych przez biblioteki w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii g³ównie w dzia³alnoci informacyjnej. Bardzo ciekawe by³y prezentacje: bazy
Ekonomia online (Biblioteka Akademii Ekonomicznej w Krakowie), wspó³tworzenia
miêdzynarodowej bazy Aquatic and Fisheries Science (Biblioteka Instytutu Oceanografii w Sopocie) oraz elektronicznego systemu przesy³ania i dostarczania dokumentów Doc@Med (Biblioteka Akademii Medycznej w Poznaniu). Z prezentowanego tam
systemu elektronicznego dostarczania dokumentów medycznych Biblioteka AWF w Krakowie ju¿ korzysta  zainteresowanych zapraszamy do Oddzia³u Informacji Naukowej.
12

W trakcie obrad przedstawiono te¿ metody pozyskiwania darmowych lub tanich oprogramowañ dla bibliotek (i nie tylko). Iloæ oprogramowania, które mo¿e
byæ pozyskane za porednictwem Internetu jest ogromna, czêsto s¹ to bardzo ciekawe i u¿yteczne programy, ale wykorzystanie ich te¿ poci¹ga za sob¹ pewne k³opoty
i niedogodnoci i jeli biblioteka nie ma odpowiedniego zespo³u informatyków, lepiej w podstawowej dzia³alnoci poprzestawaæ na wykorzystaniu oprogramowania
komercyjnego.
W drugim dniu konferencji zaprezentowano konkretne rozwi¹zania technologiczne wspieraj¹ce dzia³alnoæ bibliotek (np. program zdalnego kszta³cenia bibliotekarzy
za pomoc¹ Internetu, Spo³eczna Edukacyjna Sieæ Bibliotek w ramach projektu InterKlasa) oraz projekt utworzenia bibliotecznej sieci wspó³pracy INFOBIBnet. Ten ostatni
pomys³ wzbudzi³ ¿yw¹ dyskusjê i powszechne uznanie, choæ wszyscy zdaj¹ sobie
sprawê z tego, ¿e jego realizacja nie bêdzie ³atwa.
Przy wdra¿aniu nowych technologii i d¹¿eniu do powszechnego wykorzystania
Internetu w dzia³alnoci bibliotek wa¿ne s¹:
 wspó³praca bibliotek, wydawców, sponsorów, specjalistów nowych technologii
 upowszechnianie standardów pozwalaj¹cych na przep³yw i wymianê informacji
 odpowiednie fundusze (granty, sponsoring, w³asna inicjatywa bibliotek)
 szkolenie i permanentne kszta³cenie kadr bibliotekarskich
 lobbing
 wspó³praca miêdzy bibliotekami
 stworzenie centrum baz danych dla Polski
 przestrzeganie prawa autorskiego
 budowanie Narodowego Zasobu Bibliotecznego
 rozwój systemów elektronicznego przesy³ania i dostarczania dokumentów (informacji)
Wroc³awsk¹ konferencjê nale¿y uznaæ za bardzo interesuj¹c¹ nie tylko ze wzglêdu na tematykê, ale i dlatego, ¿e stworzy³a okazjê do spotkania siê pracownikom
ró¿nych typów bibliotek i pozwoli³a w sposób kompleksowy spojrzeæ na problemy
wszystkich tych placówek, które powinny tworzyæ jednolit¹ sieæ biblioteczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ wspó³pracê bibliotek szkolnych, publicznych i naukowych oraz pozwalaj¹c¹
na wspólne budowanie spo³eczeñstwa informacyjnego.
Materia³y z konferencji dostêpne s¹ w Internecie w Elektronicznym Biuletynie
Informacyjnym Bibliotekarzy (EBIB) pod adresem: http://ebib.oss.wroc.pl/.
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INFORMACJE
Konferencje naukowe, sympozja, kongresy  rok 2002, 2003
I. Konferencje w Akademiach Wychowania Fizycznego, planowane na rok 2002
(oprac. na podstawie stron internetowych AWF).
1. AWF Kraków (pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.krakow.pl/)
Dni Medycyny Sportowej  Zakopane 2002
¨ 14  17 kwietnia 2002
IV Miêdzynarodowe Sympozjum Medicina Sportiva
¨ 17  19 kwietnia 2002
IV Konferencja Naukowo  Szkoleniowa Medicina Sportiva Practica
¨ 17  19 kwietnia 2002
Advanced Workshop for Young Physiologists Exercise Physiology
Organizator:
Medicina Sportiva ul. Wo³odyjowskiego 16, 31-980 Kraków, fax (0-48-12) 266 37 25
e-mail: wfgawron@cyf-kr.edu.pl, wfszygul@cyf-kr.edu.pl
Internet: www.medicinasportiva.pl/zakopane.htm
21  22 maja 2002
Edukacja Zdrowotna  Alkohol  Sport
Organizator:
Zak³ad Wychowania Zdrowotnego Instytutu Nauk Humanistycznych AWF w Krakowie
e-mail: inhwdowik@skok.awf.krakow.pl, inhwrona@skok.awf.krakow.pl.
2. AWF Warszawa (pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.edu.pl)
6  9 czerwca 2002 r., Warszawa
VI Kongres Wspó³czesny Sport Olimpijski i Sport dla Wszystkich
Komitet Organizacyjny
Przewodnicz¹cy: Prof. Andrzej Kosmol
Sekretarz: Dr Krzysztof Perkowski
Adres Komitetu Organizacyjnego:
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi³sudskiego
00-968 Warszawa 45, ul. Marymoncka 34
skrytka 55 Polska / Poland
tel/fax +48 22 834 66 74 e-mail: congress2002@awf.edu.pl
14

3. AWF Wroc³aw (pe³na informacja pod adresem: http://www.awf.wroc.pl/
kwiecieñ 2002, Wroc³aw  Srebrna Góra
Ogólnopolska Konferencja Sport p³ywacki i lekkoatletyczny w szkole
24-26 maja 2002, Olejnica
Miêdzynarodowa Konferencja Problemy naukowe w p³ywaniu
2-3 wrzenia 2002, Wroc³aw
Ogólnopolska Konferencja Biologiczne aspekty adaptacji do wysi³ku fizycznego
Szczegó³owe informacje równie¿ w gablotce w Bibliotece G³ównej.
II. Pozosta³e konferencje w Polsce
(oprac. na podstawie czasopisma Rehabilitacja 2001, nr 4)
19 kwietnia 2002, Ostrowiec wiêtokrzyski
IV Ostrowieckie Spotkania Naukowe  Rehabilitacja 2002
Informacje: mgr. W. Kozio³, mgr M. Wiecheæ
Medyczne Studium Fizjoterapii
ul. Guliñskiego 28, 27-400 Ostrowiec wiêtokrzyski
tel.: (41) 247 48 60; 0602 304 986; 0602 280 960, fax: (41) 263 21 10
25  26 kwietnia 2002, Kraków
II Krakowskie Warsztaty In¿ynierii Medycznej Katedry Mechaniki Dowiadczalnej i Biomechaniki Politechniki Krakowskiej, Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Paw³a II oraz Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki PAN
Informacje: Politechnika Krakowska, Wydzia³ Mechaniczny, II Krakowskie Warsztaty
In¿ynierii Medycznej
al. Jana Paw³a II 37, 31-864 Kraków
tel.: (12) 648 05 55, wew. 33-44, 33-66, 33-63, fax: (12) 648 45 31
e-mail: stan@mech.pk.edu.pl
10  12 maja 2002, Konstancin
X Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Neuroortopedi Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów, Informacje: Centrum Kszta³cenia i Rehabilitacji
ul. G¹siorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin
tel.: (22) 756 32 40, fax: (22) 756 30 81
e-mail: neuroprotekcja@poczta.onet.pl (prof. Jan Hajfek)
Internet: www.neuroprotekcja.republika.pl
17 maja 2002, Katowice
I Ogólnopolskie Sympozjum Koksartroza
Informacje: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narz¹dów Ruchu l. AM
ul Zio³owa 45/47, 40-635 Katowice-Ochojec
tel./fax: (32) 202 99 32
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25  26 maja 2002, Kalbornia
Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej oraz Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego  Urazy rdzenia i g³owy: jakoæ
¿ycia pacjentów.
Informacje: Dzia³ Rehabilitacji S.P. ZOZ
ul. Lena 1, 13-200 Dzia³dowo
tel.: (23)697 22 11, fax: (23) 697 26 53
e-mail: wpstragowski@wp.pl
18  21 wrzenia 2002, Bydgoszcz
XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
Informacje: Komitet Organizacyjny: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narz¹dów Ruchu
ul Marii Sk³odowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel./fax: (52) 321 22 01
e-mail: kkoitr@aci.amb.bydgoszcz.pl
27  28 wrzenia 2002, Rzeszów-Boguchwa³a
VI Seminarium Naukowe Mechanika w Medycynie Katedry Technologii
Maszyn i Organizacji Produkcji Wydzia³u Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej, Sekcji In¿ynierii Rehabilitacyjnej Komitetu Rehabilitacji PAN, Oddzia³u Rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego- Sekcji Mechaniki w Medycynie, Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Oddzia³u Rehabilitacji Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie
Informacje: Oddzia³ Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
tel.: (17) 86 51 237 (prof. M. Korzyñski)
18 -20 padziernika 2002, Wroc³aw
IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Informacje: Komitet Organizacyjny
Specjalistyczny Rehabilitacyjno-Ortopedyczny ZOZ
ul. Powiêcka 8, 51-128 Wroc³aw
tel.: (71) 352 76 61 wew. 253, fax.: (71) 352 94 00
III. Konferencje na wiecie (oprac. na podst. Die Rehabilitation, 2001, Jg. 40 nr
3, Die Rehabilitation, 2001, Jg. 40 nr 4 i 5, Rehabilitacja Medyczna 2001, T. 5, nr 4,
International Journal of Physical Education 2001, vol. 38. Iss. 4, Sportwissenschaft
2001/4, Jg. 31, Journal of Travel&Tourism Marketing 2001, Vol. 10, nr 1, International Journal of Sport Psychology 2001, vol. 32, nr 4.)
3  6 kwietnia 2002, Venedig, (W³ochy)
Third World Congress in Neurological Rehabilitation.
Informacje: Aristea, Via Lima, 00198 Rom, Italien
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Fax +39/6/84 49 83 32
e-mail: neurorehab2002@aristea.com
Internet: www.aristea.com/neurorehab2002
1113 kwiecieñ 2002, Weil am Rhein
10 Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Heimbeatmung und Respiratorentwöhnung in Erlangen.
Informacje:
AKM Congress Service, Hauptstraße 18, 79576 Weil am Rhein,
Tel. 07621/98 33-0, Fax 787 14, e-mail: akmweil@akmcongress.com,
Internet: www.heimbeatmung.de
13  14 kwietnia 2002, Leicester (Anglia)
British Society of Sports History 20th Annual Conference
Informacje: Dr Mike Cronin, International Centre of Sports History and Culture, de
Monfort University, Clephan Building, Leicester, LE1 9BH 0116-2577315, E-Mail:
mjcronin@dmu.ac.uk
22  24 kwietnia 2002, Jerozolima (Izrael)
5th European Parkinsons Disease Association Multidisciplinary Conference
and Meeting,
Informacje: Regional Parkinsons Disease Patients Association
ul. Jodkowa 22/1, 02-907 Warszawa
tel: (22) 22 42 1331
9  11 maja 2002, Münster, (Niemcy)
34. Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Psychologie (asp)Expertise im Sport
- lehren, lernen, leisten
Informacje: Dr Maike Tietjens Norbert Hagemann, M.A.,
e-mail: nachwuchs@asp2002.de
Internet: www.asp.2002.de
68 maja 2002, Waszyngton, (USA)
Providing Rehabilitation Services for Foreign-Born Persons.
Informacje: Nancy Wilkins, CIRRIE  Center for International Rehabilitation Research
Information and Exchange, State University of New York at Buffalo, 515 Kimball Tower, Buffalo, N. Y. 14221,
Tel. +1/716/829-3141, App. 149, Fax  3217
e-mail: nwilkins@buffalo.edu
Iternet: http//cirrie.buffalo.edu
10  15 maja 2002, Lizbona (Portugalia)
10F World Congress on Osteoporosis,
Informacje: International Osteoporosis Foundation
71, Cours Albert Thomas, 69447 Lyon, France
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tel.: (33) 472 914 177, fax: 472 369 052
e-mail: info@iofiyon.org
Internet: www.osteofound.org
22  25 maja 2002, Hong Kong i Makao
Tourism Industry Development, Marketing & Sustainability; The Fifth Biennial Conference on Asian Tourism
Informacje: Kaye Chon
e-mail: hmkchon@polyu.edu.hk
25  28 maja 2002, Aarhus (Dania)
16th Nordic Congress of Gerontology
Informacje:
Dansk Gerontologisk Selskab, Aurehojvej 24, DK 2900 Hellerup,
fax: +45/39 62 66 27, e-mail: dgs@geroinst.dk
28  31 maja 2002, (Brighton)
13th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine Promoting Standarts in Rehabilitation
Informacje: Sandy Weatherhead, British Society of Rehabilitation Medicine, c/o Royal
College of Physicians, 11 St. Andrew Place, Regents Park, London, NW1 4LE,
e-mail: admin@bsrm.co.uk,
Internet: www.bsrm.co.uk.
29 maja  1 czerwca 2002, Cavtat  Dubrovnik (Chorwacja)
4th Central European Orthopaedic Congress
Informacje: Globtour Zagreb, Congress Dept.
Trg. N. Zrinskog 1/I, 1000 Zagreb, Croatia
tel: (3851) 481 00 06, 481 00 21, fax: (3851) 481 22 77
e-mail: congress@globtour.hr
Internet: www.globtour.hr
5  8 czerwca 2002, Cinncinnatti, Ohio (USA)
Physical Therapy 2002: Annual Conference & Exposition of the American
Physical Therapy Association
Informacje: American Physical Therapy Association
1111 North Fairfax Street, Alexandria, VA 22314-1488, USA
tel: 703 683 6748, fax: 703 684 7343
Internet: www.apta.org
26  29 czerwca 2002, Taipei (Tajwan)
44th ICHPER.SD World Congress
Informacje: Dr Dong Ja Yang, Secretary General, ICHPER.SD, 1900 Association Drive,
Reston, VA 20191, USA
tel. (703) 476-3462, fax: (703) 476-9527
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e-mail: ipcher@aahperd.org,
Internet: www.ichperds.org/44th-congress.htm
27  30 czerwca 2002, Wiedeñ (Austria)
XIV Congress of the Internat. Society of Electrophysiology and Kinesiology Standarization for a Better Exchange of Ideas
Informacje: Dept. of Biomedical Eingineering and Physics, Christine Jancik,
Währinger Gürtel 18-20/4L, A-1090 Wien,
fax:+43/1/40400-3988
e-mail: Josef.Kollmitzer@akh-wien.ac.at,
Internet: www.bmtp.akh-wien.ac.at/bmt/ISEK2002/home.html
7  12 lipca 2002, Vancouver (Kanada)
10th Internat. Congress on Neuromuscular Diseases
Informacje: Congress Secretariat, Venue West Conference Services,
Suite 645, 375 Water Street, Vancouver, B. C., V6B 5C6, Kanada,
fax +1/6 04/6 81 25 03
e-mail: congress@venuewest.co
10  13 lipca 2002, Dalian (Chiny)
Eight Annual Conference of the Asia Pacific Tourism Association
Informacje: yxie@dufe.edu.cn; Bohai School of Tourism and Hospitality Management,
Dongbei University of Finance and Economies, Dalian, 116025, China
fax: 0411.471.2667
19  25 lipca 2002, Sztokholm (Szwecja)
8th International Conference on Alzheimers Disease and Related Disorders
Informacje: Alzheimers Disease International
tel.:1 (312) 335 5813
e-mail: InternationalConference@alz. Org
Internet: www.alz.co.uk
21  25 lipca 2002, Göteborg, (Szwecja)
Vision 2002 The 7 th Internat. Conference in Low Vision.
Informacje: Vision 2002, Box 5078, 402 22 Göteborg, Schweden,
fax: +46/31/81 82 25
e-mail: vision2002@gbg.congrex.se,
Internet: www.congrex.com/vision2002/first.html
2226 lipca 2002, Buenos Aires, (Argentyna)
World Congress of the International Economic History Association.
Informacje: Laurent Tissot, University of Neuchâtel, Institute of History,
Espace Louis-Agasiz 1, 2000- Neuchâtel,, Switzerland
tel. +41 32 720 83 07, fax +41 32 720 37 60,
e-mail Laurent.Tissot@letters.unine.ch,
Internet: http://www.eh.net/XIIICongress/
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3  10 sierpnia 2002, Vierumaki (Finlandia)
4th International Seminar for P. E. Teachers
Informacje: Tytti Luukko and Jussi Luukko
tel.: +358-9-486 715; fax: +359-9-458 4061
e-mail: tluukko@oph.fi, jluukko@helsinki.fi
Internet: www.vierumaki.fi
15  18 sierpnia 2002, Troms (Norwegia)
29th Scandinavian Congress of Rheumatology.
Informacje: Dr Hans Nossent
tel.: 47 77 627 294, fax: 47 77 627 258
e-mail: revhan@rito.no
17  22 sierpnia 2002, San Diego, California (USA)
10th World Congress of Pain
Informacje: International Association for the Study of Pain
909 NE 43rd St, Suite 306, Seattle, WA 98105, USA
tel.: 206 547 6409, fax: 206 547 1703
e-mail: IASP@locke.hs.washington.edu
12  13 wrzenia 2002, Leeds Metropolitan University, (Anglia)
Small Firms in the Tourism and Hospitality Sectors; An International Conference
Informacje: Rhodi Thomas: r.Thomas@lmu.ac.uk lub Lynn McVeagh:
l.mcveagh@lmu.ac.uk
25  29 wrzenia 2002, Opatija (Chorwacja)
3rd International Scientific Conference Kinesiology  New Perspectives
Informacje: Faculty of Kinesiology, Conference Office,
Horvacanskij zavoj 15, 10000 Zagreb, Croatia,
tel. 385-1-3658-666, 385-1-3017-922, 385-1-3638-449, 385-1-3634-146, fax 385-13634-146,
e-mail: riurinic@aris.ffk.hr, ffk@zg.tel.hr, Natalija.Babic@ffk.hr
Internet: www.ffk.kr/opatija/opatija/finfo/html
22  25 padziernika 2002, La Coruña (Hiszpania)
AIESEP Congress 2002
Informacje: INEF Galicia (University of La Coruna)
C/Avda. Che Guevara 121, Pazos - Liáns, 15179 (Oleiros) La Coruna,
tel. + 34 981 167 000 (Ext. 4046), fax: +34 981 167 048,
e-mail: inef@udc.es, gabrielt@udc.es
Internet: www.udc.es/inef
27  30 padziernik, Arnhem (Holandia)
9th World Sport for All Congress 2002
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Informacje: Netherlands Olympic Committee Netherlands Sports Confederation
NOC*NSF, World Sport for All Congress 2002, PO Box 302, 6800 AH Arnhem  The
Netherlands,
tel. +31.26.4834502; fax +31.26.483444,
e-mail: SfA2002@noc-nsf.nl;
Internet: www.SfA2002.nl
10  14 listopada 2002, Miami, Floryda (USA)
7th I ternational Congress of Parkinsons Disease and Movement Disorders.
Informacje: Polskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobê Parkinsona
ul. Jodkowa 22/1, 02-907 Warszawa
tel.: (22) 22 42 1331
27  30 listopada 2002,Wiedeñ (Austria)
European Congress on Prevention of Diseases Through Physiotherapy
Informacje: Austrian Physiotherapists Association
Koestlergasse 1/29, A-1060 Vienna, Austria
tel.: (+43 1) 587 99 51, fax: (+43 1) 587 99 51 30
e-mail: office@physio.at
Kwiecieñ 2003, Lizbona (Portugalia)
5th World Congress on Science and Football
Informacje: Dr J. Cabri, Faculty of Human Movement  Technical University of Lisbon,
Estrada da Costa, Cruz Quebrada, 1495-688 Cruz Quebrada
e-mail: Jcabri@fmh.utl.pt
Internet: http://www.fmh.utl.pt/wcsf/
22  27 lipiec 2003, Kopenhaga (Dania)
11th European Congress of Sport Psychology
Informacje: Majbrit Boystrup; DK-2200 Copenhaguen N; Denmark;
tel; +45 35320811, fax: + 45 35320870
e-mail: mboystrup2ifi.ku.dk
Internet: www.ifi.ku.dk.fepsac/
2003, Seul (Korea)
The 4th International Congress of Asian Pacific Association of Sport Psychology.
Informacje: Myungwoo Han; Sun Moon University
e-mail: mwhan@sunmoon.ac.kr
2003, León (Hiszpania)
IX National Congress of the Psychology of Physical Activity and Sport.
Internet: www.fepd.inefc.es
Oprac. El¿bieta Budkiewicz
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Biblioteka G³ówna AWF w Krakowie
na stronach internetowych
Zachêcamy do odwiedzania strony internetowej naszej Biblioteki pod adresem: http:/
www.awf.krakow.pl/. Z menu nale¿y wybraæ: Biblioteka G³ówna.
Tutaj zamieszczono kolejne linki:
l Informacje ogólne (historia, katalogi, udostêpnianie zbiorów)
l Struktura Biblioteki (oddzia³y, kontakty, e-mail)
l Wykaz czasopism prenumerowanych. Tutaj znajduj¹ siê:
Lista czasopism prenumerowanych w Bibliotece AWF w Krakowie, w tym czasopism polskich i zagranicznych (dostêpnych równie¿ on-line). Nowoci¹ jest zamieszczanie informacji o zawartoci niektórych tytu³ów czasopism poprzez link do baz w³asnych Biblioteki oraz Lista czasopism zagranicznych
prenumerowanych przez wszystkie biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce.
l Wykaz nowych nabytków, wprowadzonych w ostatnim kwartale do zbiorów bibliotecznych
l Bazy danych (bazy dostêpne on-line oraz udostêpniane w Oddziale Informacji Naukowej)
l Wydawnictwa w³asne (Biuletyn Informacyjny Biblioteki G³ównej, zestawienia bibliograficzne)
l Warto zajrzeæ
 Akademie Wychowania Fizycznego w Polsce
 Biblioteki w Krakowie
 Inne biblioteki
 Inne adresy (tutaj: Lista Filadelfijska czasopism, Ranking polskich czasopism naukowych KBN, Lista polskich czasopism elektronicznych )
l Regulaminy: Wypo¿yczalni, Wypo¿yczalni Miêdzybibliotecznej, Regulamin Czytelni, Regulamin Oddzia³u Informacji Naukowej
l Og³oszenia Biblioteki
Oprac. Renata Mroczek
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Bazy danych
W³asne bazy danych dostêpne on-line
(http://www.awf.krakow.pl/ dalej: Biblioteka G³ówna,
link: Bazy danych)
l Katalog czasopism Biblioteki G³ównej AWF w Krakowie  zawiera informacje o wszystkich czasopismach polsko- i obcojêzycznych znajduj¹cych siê w zbiorach Biblioteki.
l Publikacje pracowników AWF w Krakowie  zawiera opisy publikacji pracowników AWF w Krakowie. Baza w trakcie opracowania.
l Zawartoæ wybranych wydawnictw (w tym czasopism) ze zbiorów Biblioteki G³. AWF w Krakowie  zawiera opisy publikacji z wybranych prac
zbiorowych i artyku³ów z wydawnictw ci¹g³ych, znajduj¹cych siê w zbiorach Biblioteki G³. AWF w Krakowie. Zakres tematyczny to szeroko pojêty sport, teoria
sportu, dyscypliny sportowe, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, fizjologia
sportu, antropologia, anatomia, motorycznoæ, sprawnoæ fizyczna, trening, nauczanie, psychologia sportu, biomechanika, medycyna sportu, rehabilitacja, turystyka, rekreacja.
l Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich obronionych
w AWF w Krakowie  zawiera opisy bibliograficzne ww. prac obronionych w AWF
w Krakowie. Opracowywana na podstawie streszczeñ dostarczanych przez autorów. W zbiorach Biblioteki znajduj¹ siê tylko prace doktorskie. Prace magisterskie
i licencjackie przechowywane s¹ w archiwum Uczelni.
Zawartoæ wszystkich baz wynosi ponad 45 000 opisów bibliograficznych.

Prenumerowane bazy danych udostêpniane
w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 106)
l BIBLIOGRAFIA ZAWARTOCI CZASOPISM
Bibliografia wydawana przez Bibliotekê Narodow¹ w Warszawie.
Baza zawiera opisy bibliograficzne artyku³ów z czasopism polskich.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy.
Zawartoæ: ponad 170 000 rekordów, baza aktualizowana na bie¿¹co.
Dobór i selekcja materia³ów: wykazuje zawartoæ wszystkich ci¹g³ych wydawnictw
naukowych, miesiêczników i kwartalników spo³eczno-kulturalnych oraz wybranych
tygodników i dzienników (Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza). W doborze artyku³ów stosuje siê selekcjê, pomija siê akty prawne i orzecznictwo s¹dowe, felietony, doniesienia agencyjne itp., uwzglêdnia siê wszystkie artyku³y naukowe, problemowe, teksty literackie, zestawienia bibliograficzne.
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W czasopismach naukowych ze sta³ych dzia³ów: kroniki, przegl¹dy zagranicznych
czasopism, recenzje, listy do redakcji, wybierane s¹ teksty obszerniejsze o wartoci
informacyjnej lub krytyczne.
PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY
Bibliografia wydawana przez Bibliotekê Narodow¹ w Warszawie.
Baza zawiera opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych, dokumentów kartograficznych i grafik.
Zakres tematyczny: wszystkie dziedziny wiedzy
Zawartoæ: ponad 280 000 rekordów
Zasiêg chronologiczny: 1980  aktualizowana na bie¿¹co
SPORT-DISCUS  kanadyjska baza, opracowywana przez Sport Information Resource Centre (SIRC), wydawana przez Silver Platter.
Zawartoæ: 450 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: od 1975  bie¿¹co aktualizowana.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, dyscypliny sportowe, wychowanie fizyczne, sprawnoæ fizyczna, psychologia sportu, fizjologia, biomechanika, trening, nauczanie, rekreacja, wypoczynek.
ATLANTES  hiszpañska baza danych, opracowywana przez Asociación Iberoamericana de Información Deportiva, wydawana przez Silver Platter.
Zawartoæ: ok. 7 000 opisów bibliograficznych. Zasiêg chronologiczny: 1980-1996.
Zakres tematyczny: sport, teoria sportu, trening, zarz¹dzanie, prawo i organizacje
sportowe, sport masowy, infrastruktura i sprzêt sportowy, medycyna sportu, rekreacja, tauromachia.
CATALOGUE DU MUSÉE OLYMPIQUE  francuskojêzyczna baza danych, zawieraj¹ca informacje o zbiorach Biblioteki Muzeum Olimpijskiego w Szwajcarii.
Zasiêg chronologiczny: 1830-1996.
HERACLES  francuska baza danych, opracowywana przez Institut National du
Sport et de lEducation Physique (INSEP), wydawana przez Silver Platter.
Zawartoæ: 50 000 opisów bibliograficznych, 85% opisów zawiera streszczenia.
Zasiêg chronologiczny: 1975-1997.
Zakres tematyczny: aktywnoæ sportowa, administracja i zarz¹dzanie w sporcie,
fizjologia, psychologia sportu, socjologia sportu, biomechanika, wychowanie fizyczne,
trening, historia sportu, urz¹dzenia sportowe i sprzêt sportowy, medycyna sportu,
pedagogika sportu.
REHABILITATION & PHYSICAL MEDICINE  jest to komputerowa wersja
czasopisma abstraktowego Excerpta Medica Sec. 19. Rehabilitation & Physical Medicine, wydawana przez Elsevier Science B.V.
Zawartoæ: 150 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami (ponad 80% opisów posiada streszczenia).
Zasiêg chronologiczny: od 1990  aktualizowana na bie¿¹co.
Zakres tematyczny:
wszystkie aspekty rehabilitacji w zaburzeniach somatycznych i umys³owych, fizjoterapia i inne metody terapii, rehabilitacja w aspekcie zawodowym i edukacyjnym,
wybrane zagadnienia z nauk biomedycznych, zwi¹zane z rehabilitacj¹.

l

l

l

l

l

l

Dodatkowo do³¹czane s¹ opisy bibliograficzne z zakresu nauk pokrewnych, istotne
dla tematyki bazy.
TOUR. LEISURE, RECREATION AND TOURISM  angielska baza danych opracowywana przez CAB International, wydawana przez Silver Platter.
Zawartoæ: 50 000 opisów bibliograficznych, wiêkszoæ ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: 1976- bie¿¹co aktualizowana.
Zakres tematyczny: wypoczynek, rekreacja, turystyka, rodowisko, podró¿e, aspekty
ekonomiczne, edukacyjne, marketingowe, socjologiczne turystyki, rekreacji i wypoczynku, zarz¹dzanie w turystyce i rekreacji.
SPOLIT  niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für
Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawartoæ: ok. 130 000 opisów bibliograficznych ze streszczeniami.
Zasiêg chronologiczny: 1993  2000.
Zakres tematyczny: szeroko pojêty temat sportu, teoria sportu, dyscypliny sportowe, fizjologia sportu, antropologia, anatomia, motorycznoæ, medycyna sportu, rehabilitacja, psychologia sportu, pedagogika, kultura fizyczna, wychowanie fizyczne, turystyka, rekreacja.
(Uwaga:  prenumerata nie jest kontynuowana).
SPOFOR niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für Sportwissenschaft w Kolonii. Jest to baza informacyjna o projektach badawczych w dziedzinie sportu, prowadzonych w latach 1993-1996 na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii. Zawiera informacje m. in. o instytucjach, osobach, metodach, kosztach i ród³ach finansowania badañ.
SPOMEDIA  niemiecka baza danych, opracowywana przez Bundesinstitut für
Sportwissenschaft w Kolonii.
Zawiera informacje o materia³ach audiowizualnych z dziedziny sportu,
z niemieckiego obszaru jêzykowego.
Zasiêg chronologiczny: 1996.
LIFES CIENCE  jedna z 7 edycji elektronicznej wersji CURRENT CONTENS,
anglojêzycznej bazy danych opracowywanej przez amerykañsk¹ firmê ISI Thomson Scientific w Filadelfii. Obejmuje opisy artyku³ów z 1374 czasopism. Tygodniowo przybywa ok. 4.500 rekordów, rocznie baza powiêksza siê o ok. 300 000 opisów obejmuj¹cych podstawowe dane o artykule (tytu³ pracy, tytu³, rocznik i numer
czasopisma, w którym jest ona zamieszczana, nazwisko autora wraz z jego adresem do korespondencji, s³owa kluczowe) oraz abstrakt.
Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 1994 roku
Zakres tematyczny: fizjologia, farmakologia i toksykologia, badania nad nowotworami, neurologia i behawioryzm, biologia molekularna i genetyka, mikrobiologia,
immunologia, biologia eksperymentalna, endokrynologia, ¿ywienie, metabolizm,
biologia komórki, chemia analityczna, kardiologia i hematologia, biochemia i biofizyka, zoologia, badania medyczne, zastosowania statystyki i komputerów w naukach medycznych.
SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCE  elektroniczna edycja jednej z czêci
CURRENT CONTENS, zawiera opisy artyku³ów z 1626 czasopism, rocznie przybywa ok. 100 000 rekordów obejmuj¹cych opis bibliograficzny pracy i jej krótkie
streszczenie.
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Zasiêg chronologiczny: prenumerata od 2001 roku
Zakres tematyczny: komunikacja, ekonomia, edukacja, ekologia, prawo, bibliotekoznawstwo, zarz¹dzanie, nauki polityczne i administracja publiczna, psychiatria,
psychologia, zdrowie publiczne, rehabilitacja, polityka socjalna, socjologia i antropologia.

***
Dostêp do baz: nieodp³atne, ogólnie dostêpne.
Udostêpnianie:
wtorek., czw., pi¹t.
godz. 9.00-14.00
poniedzia³ek, roda
godz. 9.00-18.00
sobota (dy¿ur)
godz. 9.00-13.00

***
Prenumerowane bazy danych dostêpne on-line
EBSCOhost Web: http://search.epnet.com lub http://search.global.epnet.com serwis obejmuje:
Academic Search Premier : baza wielodziedzinowa, dostêp do informacji z nauk spo³ecznych, pedagogiki, edukacji, informatyki, nauk medycznych i biomedycznych. Opisy zawieraj¹ abstrakty, a do wiêkszoci do³¹czone sa pe³ne teksty artyku³ów
(w tym z ok. 500 czasopism medycznych).
Clinical Reference Systems: baza obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny: medycyna
sportowa, zdrowie dzieci, kobiet, osób starszych. Liczy ok. 7000 artyku³ów, udostêpnia
powi¹zania z pe³nymi tekstami, wiele zawiera materia³y ilustracyjne.
MEDLINE: baza z zakresu nauk medycznych i biomedycznych, obejmuje opisy
prac od 1966 r., wiêkszoæ opisów zawiera abstrakty, a czêæ udostêpnia powi¹zania
z pe³nymi tekstami artyku³ów (od 1990 roku).
ERIC: baza z zakresu edukacji, wychowania, nauczania. Zawiera cytaty i abstrakty
z ponad 980 czasopism, ok. 2200 pe³nych tekstów.
Kod dostêpu i has³o dla pracowników i studentów AWF udostêpnia Oddzia³
Informacji Naukowej w Bibliotece G³ównej (pok. 106).

Inne bazy danych dostêpne on-line
o PubMed.: serwis National Library of Medicine (USA)  http://www.ncbi.nlm.nih.gov
o Bibliograficzna Baza Komputerowa SPORT (Biblioteka G³ówna AWF Poznañ)
- http://biblioteka.awf.poznan.pl/isis/zb.htm lub http://biblioteka.awf.poznan.pl/bib/
index.htm
o Publikacje Pracowników AWF w Poznaniu - http://klio.awf.poznan.pl/bp/
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o Publikacje Pracowników Instytutu Wychowania Fizycznego z siedzib¹
w Gorzowie Wlkp - http://klio.awf.poznan.pl/bg/
o Bibliografie: publikacji pracowników AWF we Wroc³awiu i zawartoci wybranych
czasopism gromadzonych przez Bibliotekê G³ówn¹ AWF we Wroc³awiu - http://
bg.awf.wroc.pl/
o Bazy danych Biblioteki AWF w Gdañsku  bibliografia publikacji prac pracowników AWF w Gdañsku
Opisy bibliograficzne za lata 1970-1999: http://www.awf.gda.pl/~expertus/i/
Opisy bibliograficzne od roku 2000: http://www.awf.gda.pl/~expertus/e/
o P o l s k a B i b l i o g r a f i a L e k a r s k a - http://www.gbl.waw.pl/
identyfikator: pbl
o BazyBibliotekiNarodowej (m.in. ksi¹¿ki polskie od roku 1981, artyku³y z czasopism polskich od roku 1996) - http://193.59.172.222/wykaz.htm
o Bibliografia Geografii Polskiej - http://www.cbgios.pan.pl/
o Bazy: Rozprawy Doktorskie i Habilitacyjne, Badania Naukowe SYNABA http://www.opi.org.pl/
o BazaPedagog opracowana przez Uniwersytet Opolski - http://book.uni.opole.pl/
pedagog/index.html

***
UWAGA!
Przypominamy Czytelnikom o mo¿liwoci przes³uchiwania kaset
do nauki jêzyków obcych w Czytelni Ogólnej naszej Biblioteki.
Informujemy równie¿ naszych Czytelników o sta³ej ekspozycji
ksi¹¿ek zagranicznych (w³asnoæ International Publishing Service)
dostêpnej w holu katalogowym Biblioteki G³ównej.
Wydawnictwa z ekspozycji mo¿na przegl¹daæ w Oddziale Informacji Naukowej (pok. 106).
Ponadto w Czytelni s¹ do wgl¹du katalogi wydawców oferuj¹cych
literaturê zwi¹zan¹ z tematyk¹ sportu, turystyki i rehabilitacji.
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JU¯ NIE MA...
Odchodz¹ ludzie
zabieraj¹c cienie
w podrêcznym baga¿u.
Krzycz¹ ich fotografie
w po¿ó³k³ych albumach
i czas stan¹³ w miejscu.
Odchodz¹ od nas ludzie
zabieraj¹c w d³oniach
szczyptê szczêcia,
kwiat zasuszony
ze lubnego wianka
i wspomnieñ
ró¿aniec.
(Ze zbioru Zatrzymaæ czas Kraków, 1999)

W dniu 21 stycznia 2002 r. po¿egnalimy naszego Drogiego Kolegê STANIS£AWA WIÊTONIA.
Przez 22 lata nieprzerwanie s³u¿y³ naszej Bibliotece swoim artystycznym dowiadczeniem, dokumentuj¹c ekspozycje ksi¹¿kowe i okazjonalne. By³ te¿ autorem fotografii zamieszczanych w naszych wydawnictwach i Ksiêdze Pami¹tkowej.
Zawsze pogodny, ¿yczliwy i kole¿eñski zjawia³ siê z nieod³¹cznym obiektywem zapisuj¹c historiê Biblioteki i taki pozostanie na
zawsze w naszej pamiêci.
Barbara Mikuszewska-Kamiñska
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WYKAZ NOWOCI WPROWADZONYCH
DO ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
Encyklopedie ogólne, informatyka, bibliotekoznawstwo
i bibliografie
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materia³y z konferencji (Kraków, 19-21 wrzenia 2001) / [oprac. red. Anna Soko³owska-Gogut].  Kraków,
2001. Sygn. 59775
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad i wytycznych. - Wyd. 3 zm.  Warszawa, 2001.
Sygn. 59688-59689
Ksi¹¿ki o Krakowie i województwie ma³opolskim wydane w 2000 roku : (wybór) /
oprac. El¿bieta Romanowska.  Kraków, 2001. Sygn. 59732
cibor Eugeniusz, Tomasik-Beck Joanna: PATIN : polsko-angielski tezaurus informacji
naukowej.  Warszawa, 2001. Sygn. 92001
Visual Basic w bazach danych : [w zadaniach] / Eric Winemiller [et al.].  Wroc³aw,
2000. Sygn. 59718
W prasie o bibliotekach publicznych województwa ma³opolskiego w 2000 roku. 
Kraków, 2001. Sygn. 59731
Wykaz czasopism naukowych i innych noników informacji naukowej importowanych do Polski w 2001 roku. T. 1  3.  Warszawa, 2001. Sygn. 59709-59711

Normy
Dokumentacja - Zasady szeregowania bibliograficznego PN-ISO 7154:2001.  Warszawa, 2001. Sygn. N-104
Kody nazw jêzyków - Kod trzyliterowy PN-ISO 639-2.  Warszawa, 2001. Sygn. N-101
Opis bibliograficzny - Dokumenty kartograficzne PN-N-01152-5.  Warszawa, 2001.
Sygn. N-102
Sztuczne ciany wspinaczkowe - Punkty asekuracyjne, wymagania stabilnoci i metody badañ PN-EN 12572:2001.  Warszawa, 2001. Sygn. N-103

Filozofia, psychologia, religia
Brannon Linda: Psychologia rodzaju : [kobiety i mê¿czyni: podobni czy ró¿ni]. 
Gdañsk, 2002. Sygn. 59830
Gracz Jacek, Sankowski Tadeusz: Psychologia w rekreacji i turystyce.  Poznañ, 2001.
Sygn. 59670-59672
Pervin Lawrence A.: Psychologia osobowoci.  Gdañsk, 2002. Sygn. 59829
Powszechna encyklopedia filozofii. T. 1 / [kom. nauk. Mieczys³aw Kr¹piec et al.]. 
Lublin, 2000. Sygn. 92021
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Sankowski Tadeusz: Wybrane psychologiczne aspekty aktywnoci sportowej.  Poznañ, 2001. Sygn. 59727
Tyburski W³odzimierz, Wachowiak Andrzej, Winiewski Ryszard: Historia filozofii i etyki
do wspó³czesnoci : ród³a i komentarze. - Wyd. 3 popr. i uzup.  Toruñ, 2002.
Sygn. 59800
Uliñski Maciej: Kobieta i mê¿czyzna : dzieje refleksji filozoficzno-spo³ecznej.  Kraków, 2001. Sygn. 59801
Wójcik El¿bieta: Metody aktywizuj¹ce w pedagogice grup.  Kraków, 2000. Sygn. 59712

Socjologia
Falkowski Andrzej, Tyszka Tadeusz: Psychologia zachowañ konsumenckich.  Gdañsk,
2001. Sygn. 59713
Gruszczyñski Leszek A.: Kwestionariusze w socjologii : budowa narzêdzi do badañ
surveyowych. - Wyd. 3 popr. i zm.  Katowice, 2001. Sygn. 59802
Hartley Peter: Komunikacja w grupie.  Poznañ, 2000. Sygn. 59813
Hempoliñska-Nowik Eunice: Poznawcze koncepcje Ja.  Szczecin, 2001. Sygn. 59702
Olszewska-Dyoniziak Barbara: Cz³owiek - kultura - osobowoæ : wstêp do klasycznej
antropologii kulturowej. - Wyd. 2, przejrz., popr.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59797
Polityka spo³eczna / pod red. Adama Kurzynowskiego. - Wyd. 2.  Warszawa, 2002.
Sygn. 59816
Prze³omy wieków : praca zbiorowa / pod red. Marii Szyszkowskiej ; [aut. Jacek Andrychiewicz et al.].  Bia³ystok, 2000. Sygn. 59783
Psychospo³eczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wród m³odzie¿y w okresie
transformacji ustrojowej w Polsce / pod red. Henryka Machela, Krzysztofa Wszeborowskiego.  Gdañsk, 1999. Sygn. 59804

Polityka, nauki ekonomiczne, prawo
Brady Regina, Forrest Edward, Mizerski Richard: Marketing w internecie.  Warszawa,
2002. Sygn. 59617
Europa 2001/2002 : organizacje, instytucje, personalia, adresy, kontakty / red. wyd.
niem. Gerhard Hitzler, Martina Ostarek, Karl-Ludwig Steinhäuser ; red. nauk. wyd.
pol. Witold M. Góralski.  Warszawa, 2001. Sygn. 59799
Frankfort-Nachmias Chava, Nachmias David: Metody badawcze w naukach spo³ecznych.  Poznañ, 2001. Sygn. 59685-59686
Kornak Aleksander Stefan, Rapacz Andrzej: Zarz¹dzanie turystyk¹ i jej podmiotami
w miejscowoci i regionie.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59719
Leksykon polityki spo³ecznej / red. nauk. Barbara Rysz-Kowalczyk.  Warszawa, 2001.
Sygn. 59814
£o Robert: Teoria stosunków miêdzynarodowych : wybrane zagadnienia. £ód, 2001.
Sygn. 59687
Marketing : podrêcznik akademicki / Philip Kotler [et al.].  Warszawa, 2002. Sygn.
92020
30

Marketing us³ug profesjonalnych : materia³y drugiej konferencji, 22-23 maja 2000
roku Jakoæ us³ug profesjonalnych. [T. 2] / pod red. Kazimierza Rogoziñskiego.
- Poznañ, 2000. Sygn. 59706
Marketing us³ug profesjonalnych : materia³y z trzeciej miêdzynarodowej konferencji,
21-22 maja 2001 roku Kultura organizacyjna - osobowoæ profesjonalisty /
pod red. Kazimierza Rogoziñskiego.  Poznañ, 2000. Sygn. 59707
Mazurkiewicz Ludwik: Planowanie marketingowe w przedsiêbiorstwie turystycznym.
 Warszawa, 2002. Sygn. 59740-59741
Piotrowski Jan Pawe³, Traczyk Marek: Promocja i informacja turystyczna : wybrane
zagadnienia.  Kraków, 1999. Sygn. 59791-59792
Sektor turystyczny w spo³eczeñstwie informacyjnym : turystyka, poczta, telekomunikacja / red. nauk. Aleksander Panasiuk.  Szczecin, 2001. Sygn. 59714
wiat w liczbach 2000/2001 / wybór i oprac. Jan K¹dzio³ka, Kazimierz Kocimowski,
Edward Wo³onciej. - Wyd. 9.  Warszawa, 1999. Sygn. 59822
Vademecum pilota grup turystycznych / red. nauk. Grzegorz Go³embski.  Poznañ,
2001. Sygn. 59715-59717

Szkolnictwo. Owiata. Pedagogika. Wychowanie
50 lat szkolnictwa wychowania fizycznego w Gdañsku / [aut. tekstu Zdzis³aw Józefowicz, Kazimierz Jaremczak ; red. Mariusz Machnikowski].  Gdañsk, 2001. Sygn.
92011
Adamczyk Gabriel, Breitkopf Bogus³awa, Worwa Zbigniew : Edukacja prozdrowotna
dla klas 4-6 : cie¿ka edukacyjna : szko³a podstawowa : podrêcznik.  Warszawa,
1999. Sygn. 92022
Adamczyk Gabriel, Breitkopf Bogus³awa, Worwa Zbigniew: Edukacja prozdrowotna
dla klas 4-6 : cie¿ka edukacyjna : szko³a podstawowa : program nauczania. 
Warszawa, 1999. Sygn. 59857
Hauk Diemut: £agodzenie konfliktów w szkole i w pracy z m³odzie¿¹ : poradnik do
treningu mediacji.  Kielce, 2002. Sygn. 59815
Kultura fizyczna w zreformowanej szkole podstawowej i w gimnazjum / [oprac. Alicja Skubacz, Jerzy Duda].  Opole, 2001. Sygn. 59786-59787
Mo¿d¿eñ Stefan Ignacy: Historia wychowania 1918-1945.  Kielce, 2000. Sygn. 5968259684
Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji / oprac. przygotowane pod kier. Bogdana Wierzbickiego.  Bia³ystok, 2001. Sygn. 59784
Pulecki W³adys³aw: Model pedagogicznej pracy naukowej.  Kraków, 2001. Sygn.
59651-59652
Sêkowska Zofia: Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. - Wyd. 2.  Warszawa, 2001.
Sygn. 59660
Sieniek Czes³aw: Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zreformowanej szkole podstawowej klas IV - VI. Cz. 2. - Wyd. 2 uzup.  Starachowice,
2001. Sygn. 59633
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Sieniek Czes³aw: Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w klasach IIII : gimnazjum. - Wyd. 2 popr.  Starachowice, 2001. Sygn. 59632
So³tysiñska Gra¿yna, ¯ywiec-D¹browska El¿bieta: Moja przysz³a praca : materia³y
metodyczne do pracy z uczniami szkó³ zawodowych.  Warszawa, 2001. Sygn.
59777
Studenci wychowania fizycznego w ocenie psychopedagogicznej / red. nauk. Edward
Wlaz³o.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59606
Urban Stanis³aw, £adoñski Wies³aw: Jak napisaæ dobr¹ pracê magistersk¹. - Wyd. 4,
uzup. - Wroc³aw, 2001. Sygn. 59794-59796
Winiewska Krystyna, Sieniek Czes³aw: Planowanie pracy nauczyciela wychowania
fizycznego w klasach I-IV (szko³y ponadpodstawowe).  Starachowice, 1998. Sygn.
59634
Woynarowska Barbara, Soko³owska Maria: cie¿ka edukacyjna - edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole.  Warszawa, 2001. Sygn. 59770
Wychowanie fizyczne w kszta³ceniu zintegrowanym / praca pod red. Seweryna Sulisza.  Warszawa, 2000. Sygn. 59661
Zaj¹czkowski Krzysztof: Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum.  Kielce, 2001. Sygn. 59798
Znaniecki Florian: Socjologia wychowania. - Wyd. 3.  Warszawa, 2001. Sygn. 59657

Turystyka, rekreacja, czas wolny
Nowakowski Marian: S³ownik terminów zwi¹zanych z turystyk¹ i hotelarstwem. 
Katowice, 2001. Sygn. 59655
Podstawy gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i turystyki : praca zbiorowa / pod red.
Dawida Romana Taubera, Ewy Muchy-Szajek, Wies³awa Siwiñskiego. - Wyd. 1 dodruk.  Poznañ, 2001. Sygn. 59708
Zarys historii turystyki w Polsce w XIX i XX wieku.  Poznañ, 2001. Sygn. 5966759669

Nauki przyrodnicze
Problemy starzenia : czwarte warsztaty antropologiczne / pod red. Janusza Charzewskiego.  Warszawa, 2001. Sygn. 59699
Szopa Jan, Mleczko Edward, ¯ak Stanis³aw: Podstawy antropomotoryki.  Kraków,
1999. Sygn. 59690-59691
Tattersall Ian: I sta³ siê cz³owiek : [ewolucja i wyj¹tkowoæ cz³owieka].  Warszawa,
2001. Sygn. 59649
Zastosowania antropologii w wychowaniu fizycznym i sporcie / pod red. Anny Burdukiewicz.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59736
¯arów Ryszard: Prognozowanie doros³ej wysokoci cia³a ch³opców : model w³asny
i analiza porównawcza innych metod.  Kraków, 2001. Sygn. 59722-59726
Zelia Aleksander, Wanat Stanis³aw, Pawe³ek Barbara: Metody statystyczne : zadania
i sprawdziany.  Warszawa, 2002. Sygn. 59742
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Medycyna
Aktywnoæ ruchowa w promocji zdrowia m³odzie¿y.  Kraków, 2001. Sygn. 5961159615
Antoni Kêpiñski : sesja naukowa - 25 lecie Oddzia³u Psychiatrycznego WSZ w Czêstochowie i spotkanie Oddzia³u l¹skiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 11 maja 2001 r. - [S. l.], 2001. Sygn. 59793
Arusztowicz Barbara: Jak pomóc dziecku z dysfunkcj¹ narz¹du ruchu : [poradnik]. 
Kraków, 2001. Sygn. 59650
Brown T. A.: Genomy.  Warszawa, 2001. Sygn. 92015
Chirurgia têtnic i ¿y³ obwodowych / pod red. Wojciecha Noszczyka ; [aut. Piotr Andziak et al.].  Warszawa, 1998. Sygn. 92024
Chor¹¿y Marek: Wp³yw pola magnetycznego na wyniki leczenia drena¿em zewnêtrznym zmian torbielowatych narz¹dów jamy brzusznej.  Katowice, 2001. Sygn.
59747
Choroby stawu ³okciowego / pod red. Tadeusza Gadzika.  Warszawa, 2000. Sygn.
59642-59643
Czopik Józef: Fizjoterapia w wybranych chorobach tkanek miêkkich narz¹du ruchu.
 Warszawa, 2001. Sygn. 59837-59839
Duda Barbara, Orkwiszewska Anna: Zeszyt do æwiczeñ z anatomii cz³owieka. Cz. 1. 
Gdañsk, 2001. Sygn. 59771
Ekologia : jej zwi¹zki z ró¿nymi dziedzinami wiedzy medycznej / pod red. Alicji
Kurnatowskiej ; [aut. Wojciech Drygas et al.].  Warszawa, 2001. Sygn. 59812
Gadzik Tadeusz Szymon: Ortopedia i traumatologia : dla studentów medycyny :
podrêcznik /.  Warszawa, 1998. Sygn. 59637
Indeks leków Medycyny Praktycznej 2000 / [red. prowadz¹cy Liliana Czukowska ; aut.
opisów Magda Baran et al.]. - Wyd. 2.  Kraków, 2000. Sygn. 59733
Kaltenborn Freddy M.: Krêgos³up - badanie manualne i mobilizacja : w ramach Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha. - Toruñ, 1998.
Sygn. 59872
Kubacki Janusz: Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnieñ ortopedycznych i rehabilitacyjnych.  Katowice, 1996. Sygn. 59869-59871
Kubacki Janusz: Zarys ortopedii i traumatologii : podrêcznik dla studentów rehabilitacjii. - Wyd. 2.  Katowice, 1999. Sygn. 59865-59867
Makris Maria, Umiastowska Danuta: Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka w wieku
przedszkolnym.  Szczecin, 2001. Sygn. 59705
Medycyna behawioralna / Jerry M. Wiener [et al.]. - Wyd. 1 pol. / pod red. S³awomira
Sidorowicza.  Wroc³aw, 1996. Sygn. 59609
Mika Tadeusz, Kasprzak Wojciech: Fizykoterapia. - Wyd. 4 uzup.  Warszawa, 2001.
Sygn. 59644-59645
Orzech Janusz: Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii.  Tarnów, 2001. Sygn.
59805-59807
Physical activity and bone health / Karim Khan [et al.].  Champaign, 2001. Sygn. 92010
Podstawy diagnostyki i rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej : podrêcznik
dla studentów kierunku fizjoterapii, magistrów rehabilitacji oraz lekarzy pediatrów. T. 12 / pod red. Czes³awa Szmigla.  Kraków, 2001. Sygn. 59751-62
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Prus Grzegorz, Zaj¹c Adam: Trening wytrzyma³oci specjalnej w wybranych dyscyplinach sportu.  Katowice, 1999. Sygn. 59630
Prusiñski Antoni: Neurologia praktyczna. - Wyd. 2 uzup.  Warszawa, 2001. Sygn.
59622-26
Rakowski Andrzej: Krêgos³up w stresie : jak pokonaæ ból i jego przyczyny.  Wyd. 3
(dodruk).  Gdañsk, 2001. Sygn. 59868
Szczepanowska Ewa: Odpowiedzi hormonów glukostatycznych i p³ciowych na wysi³ek fizyczny organizmu cz³owieka.  Poznañ, 2001. Sygn. 59700
Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych : praca zbiorowa / pod red. Romana
Szulca.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59834
Wartoæ od¿ywcza wybranych produktów spo¿ywczych i typowych potraw / [aut.]
Hanna Kunachowicz [et al.]. - Wyd. 3 zm. i uzup.  Warszawa,. 2001. Sygn. 91998
Wakiewicz Zbigniew: Wp³yw wysi³ków anaerobowych na wybrane aspekty koordynacji motorycznej.  Katowice, 2002. Sygn. 59788

Hotelarstwo, organizacja i zarz¹dzanie, nauki techniczne
Brilman Jean: Nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania.  Warszawa, 2002. Sygn.
59785
Nowakowski Marian: S³ownik terminów zwi¹zanych z turystyk¹ i hotelarstwem. 
Katowice, 2001. Sygn. 59655
Podstawy gastronomii, hotelarstwa, rekreacji i turystyki : praca zbiorowa / pod red.
Dawida Romana Taubera.  Poznañ, 2001. Sygn. 59708
Zarz¹dzanie i handel zagraniczny w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach w warunkach integracji europejskiej : materia³y z konferencji / [oprac. red. Wojciech
Majchrowski].  Kraków, 2001. Sygn. 59619
Zarz¹dzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi / pod red. Bogus³awa Ryby.  Warszawa, 2001. Sygn. 59631

Sztuka. Architektura
B³¹dek Zenon: Hotele : programowanie, projektowanie, wyposa¿anie.  Poznañ, 2001.
Sygn. 92012-92014
Encyklopedia sztuki polskiej / s³owo wstêpne Jan K. Ostrowski ; [zespó³ aut. Janusz
Antos et al. ; zespó³ red. Anna ledzikowska et al.].  Kraków, 2001. Sygn. 92023

Sport
Eider Jerzy: Æwiczenia kszta³tuj¹ce wolne. - Wyd. 2.  Szczecin, 2001. Sygn. 59704
Eider Jerzy: Technika wykonania i metodyka nauczania wybranych æwiczeñ z zakresu gimnastyki sportowej.  Wyd. 5 popr.  Szczecin, 2001. Sygn. 59703
Frank Gerhard: Pi³ka no¿na : trening kreatywny.  [¯órawina], 2001. Sygn. 5984059842
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Ilustrowana encyklopedia sportu / [red. Francois Fortin, Karine Delobel ; aut. Denis
Fourny et al.].  Warszawa, 2001. Sygn. 92016
Iskra Janusz: Morfologiczne i funkcjonalne uwarunkowania rezultatów w biegach
przez p³otki.  Katowice, 2001. Sygn. 59745
Jaczynowski Lech, Jaworski Zygmunt, ¯yko Jolanta: Organizacja kultury fizycznej :
teoria i praktyka : praca zbiorowa. T. 2, Struktury organizacyjne.  Warszawa,
2001. Sygn. 59635-59636, 59695
Kaczyñski Antoni: Atlas gimnastycznych æwiczeñ si³owych. - Wyd. 3.  Wroc³aw, 2001.
Sygn. 59734
Kluby sportowe w latach 1999-2000. - Warszawa ; Rzeszów, 2001. Sygn. 59696
Matejko Pawe³: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokó³ - gniazda: Jordanów,
Sucha, Maków : zarys historii i dzia³alnoci. - Sucha Beskidzka : Kraków, [2001].
Sygn. 59621
Nawara Henryk, Nawara Urszula: Gry i zabawy integracyjne. - Wyd. 2 uzup.  Wroc³aw, 2001. Sygn. 59735
Nowocieñ Jerzy: Sport i olimpizm w systemie dydaktyczno-wychowawczym wspó³czesnej szko³y.  Warszawa, 2001. Sygn. 59698
Odpowiedzialnoæ dyscyplinarna w sporcie / pod red. Andrzeja J. Szwarca.  Poznañ,
2001. Sygn. 59627
OrlewiczMusia³ Ma³gorzata: Polskie nurkowanie swobodne : dzieje, organizacje, wartoci.  Kraków, 2001. Sygn. D-367
Owczarek S³awomir: Gimnastyka przedszkolaka.  Warszawa, 2001. Sygn. 59648
Pamiêtnik IX. Zlotu Sokolstwa Polskiego, Bydgoszcz 2000 w dniach 2-4.06.2000 r.
oraz udzia³ Sokolstwa Polskiego w XIII. Wszechsokolskim Zlocie w Pradze w dniach
28.06-4.07.2000 r. / [zesp. red. Hanna Rogowska et al.].  Bydgoszcz, 2000.
Sygn. 59776
Paterka Stanis³aw: Pi³ka rêczna.  Poznañ, 2001. Sygn. 59679-59681
Pi³ka no¿na w Wielkopolsce 1921-2001 / pod red. Bernarda Woltmanna.  Poznañ,
2001. Sygn. 59739
Problemy badawcze w lekkoatletyce / red. nauk. Pawe³ Kowalski, Juliusz Migasiewicz. 
Wroc³aw, 2001. Sygn. 59774
Sport - pieni¹dze - etyka : materia³y Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 27 i 28 listopada 2000 roku.  Kraków, 2001. Sygn. 59748-59750
Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego / pod red.
Szymona Krasickiego i Kazimierza Chojnackiego.  Kraków, 2001. Sygn. 5966259666
Status prawny sportowców / pod red. Andrzeja Kijowskiego.  Poznañ, 2001. Sygn. 59628
Stawczyk Zdobys³aw, Michalski Zygmunt, Biernacki Jacek: Æwiczenia ogólnorozwojowe.  Wyd. 3 uzup. i poszerz.  Poznañ, 2001. Sygn. 59728-59730
Suchanowski Andrzej: Przewodnik do æwiczeñ z fizjologii wysi³ku i wypoczynku sportowego dla studentów AWF (instrukcje do æwiczeñ).  Wyd. popr. i uzup. 
Gdañsk, 1998. Sygn. 91996-91997
Suchanowski Andrzej: Zmiennoæ dynamiki procesu wypoczynku w kontroli efektywnoci treningu sportowego. - Gdañsk, 2001. Sygn. 59772-59773
Szafkowski Zbigniew: Kajakarstwo w MKS Znicz i MKKS Gorzów w latach 19632001.  Gorzów Wlkp., 2001. Sygn. 59743-59744
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Szkice z dziejów kultury fizycznej na Górnym l¹sku, Zag³êbiu i Podbeskidziu :
praca zbiorowa / pod red. Miros³awa Ponczka i Andrzeja Nowakowskiego. 
Wadowice, [2001]. Sygn. 59738
Teoria i metodyka rekreacji : (zagadnienia podstawowe) : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Kie³basiewicz-Drozdowskiej, Wies³awa Siwiñskiego.  Poznañ, 2001. Sygn.
59676-59678
Teoria, praktyka i metodyka szermierki : wybrane zagadnienia / [oprac.] Zbigniew
Czajkowski.  Katowice, 2001. Sygn. 59746
Turystyka kwalifikowana / oprac. zespó³ Tadeusz £obo¿ewicz, Rafa³ Kogut, Rafa³ Szmytke.  Warszawa, 1997. Sygn. 59607
Wieczorek Wojciech: Ocena prawid³owoci doboru dzieci do sportu p³ywackiego. 
£ód, 2001. Sygn. 59618
Wolsza Tadeusz: Arcymistrzowie, mistrzowie, amatorzy ... : s³ownik biograficzny
szachistów polskich. T. 1-3.  Warszawa, 1995. Sygn. 59818-20
Wychowanie fizyczne i sport w badaniach naukowych : III Konferencja rodowiskowa, Poznañ, dnia 25 maja 1995 r. / pod red. S³awomira Drozdowskiego, Lechos³awa B. Dworaka, Eugeniusza Wachowskiego.  Poznañ, 2000. Sygn. 59701
Wypisy do æwiczeñ z teorii wychowania fizycznego / wybór i oprac. Marian Bukowiec. - Wyd. 2 popr. i uzup.  Kraków, 2000. Sygn. 59778-59782
Zielekiewicz W³adys³aw: Encyklopedia sportów zimowych.  Warszawa, 2002. Sygn.
92005
Wy¿nikiewicz-Nawraca³a Anita: Jedziectwo w terapii, rekreacji i sporcie osób niepe³nosprawnych.  Gdañsk, 2001. Sygn. 59608

Jêzykoznawstwo. Nauka o literaturze
Barberis Paola, Bruno Elena: Deutsch im Hotel : Gespräche führen.  Ismaning, 2000.
Sygn. 28750
Barberis Paola, Bruno Elena: Deutsch im Hotel : Kommunikatives Lehrwerk für Deutschlerner im Fach Hotelgewerbe. Tl 2, Korrespondenz führen.  Ismaning, 1998.
Sygn. 92003-92004
Cohen Ulrike: Zimmer frei Neu : Deutsch im Hotel. - Berlin ; München, 2000. Sygn.
92006-92007, P-28752
Cohen Ulrike: Zimmer frei Neu [Dok. dw.] : Deutsch im Hotel : Lehrbuch. - Berlin,
2000. Sygn. Z-180
Deutsch im Hotel [Dok. dw.] : Gespräche führen / Tontechnik Heinz Graf, Christoph
von Haniel ; Sprecher T. Albus [et al.].  Ismaning, 2000. Sygn. Z-179
Grandi Nicoletta: Zimmer frei Neu : Deutsch im Hotel : Arbeitsbuch. - Berlin ; München,
2000. Sygn. 92008-92009, P-28751
Weso³owska Danuta, Weso³owska-Jarema Izabella, Weso³owski Przemys³aw: S³ownik
ortograficzny jêzyka polskiego : z najnowszymi zasadami pisowni polskiej i interpunkcji.  Warszawa, 2001. Sygn. 59821
Zasady poprawnej wymowy polskiej - sztuka mówienia : pomoc dydaktyczna / oprac.
Edward Dobrzañski. - Wyd. 4.  Kraków, 2000. Sygn. 59693-59694
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Geografia. Opisy krajów. Podró¿e
Ardito Fabrizio, Gambaro Cristina, Scapagnini Marco: Sycylia.  Warszawa, 2002. Sygn.
59831
Dylewski Adam: Ukraina : czêæ zachodnia, Kijów i Krym. - Bielsko-Bia³a, 2001. Sygn.
85157
Figiel Stanis³aw, Krakowiak Ada, ¯ywczak Krzysztof: Beskidy na weekend : przewodnik turystyczny : 10 tras po najpiêkniejszych zak¹tkach Beskidów, Pienin, Orawy, Podhala i Spiszu,]. - Wyd. 2. - Bielsko-Bia³a, 2001. Sygn. 59647
Hellander Paul: Bu³garia. - Wyd. 2. - Bielsko-Bia³a, 2001 Sygn. 85152
Herz Lechos³aw: Tatry i Podtatrze.  Warszawa, 2001. Sygn. 59658
Kamiñski Marek: Moje wyprawy. - Bielsko-Bia³a, 2001. Sygn. 91999
Karkonosze 2000 [Dokument elektroniczny] : 700 opisów, 1500 fotografii, graficzna
filtracja obiektów, galerie artystów karkonoskich, interaktywne mapy i plany
miast, aktualizacja danych przez Internet / pomys³ i realizacja programu Andrzej £apa, Stanis³aw Zieliñski ; programowanie £ukasz Piwowar. - [S. l.], 2000.
Sygn. DE-2
Kaszuby, Kujawy, Wielkopolska pó³nocno-wschodnia : mapa krajoznawcza / red.
Micha³ Dworak.  Warszawa, 2001. Sygn. MP-2062
Kraje pozaeuropejskie : zarys geografii turystycznej : praca zbiorowa / pod red.
Zygmunta Kruczka ; [aut. Andrzej Belski et al.]. - Wyd. 3 uzup. i popr.  Kraków,
2002. Sygn. 59789-59790
£ukasik Henryk, Turowicz Andrzej: Twierdza Kraków - znane i nieznane : przewodnik turystyczny. Cz. 1, Odcinek pó³nocno-wschodni od Wis³y do Traktu Olkuskiego. - [Miêdzyzdroje] ; Kraków, 2001. Sygn. 59810
£ukasik Henryk: Twierdza Kraków - znane i nieznane : przewodnik turystyczny. Cz.
2, Odcinek zachodni i po³udniowy od traktu Olkuskiego do dolnej Wis³y. - [Miêdzyzdroje] ; Kraków, 2001. Sygn. 59811
Mazury wschodnie, Podlasie, Mazowsze wschodnie : mapa krajoznawcza / red.
Agnieszka Wêdrychowska.  Warszawa, 2001. Sygn. MP-2061
Mielcarek Remigiusz: Szlaki dla obie¿ywiatów II : 40 tras w Ameryce Pó³nocnej i rodkowej, na Karaibach i w Ameryce Po³udniowej, w Australii i Oceanii. - [Wyd.
2].  Poznañ, 2001. Sygn. 85158-85159
Moore Robert J.: Niezwyk³e miejsca wiata : fascynuj¹ca podró¿ do najpiêkniejszych
miejsc na Ziemi.  Warszawa, 2001. Sygn. 92000
Partyka Józef, Cielik Robert: Ojcowski Park Narodowy.  Warszawa, 2001. Sygn. 85155
Polska : [architektura, parki, muzea, mapy, dwory, sanktuaria : ten przewodnik
pokazuje to co inne tylko opisuj¹] / pod red. Teresy Czerniewicz-Umer i Ma³gorzaty Omilanowskiej.  Warszawa, 2001. Sygn. 91978
Republika Po³udniowej Afryki / [aut. Michael Brett, Brian Johnson-Barker, Marielle Renssen].  Warszawa, 2001. Sygn. 59654
S³owacja : przewodnik narciarski / [red. Tomasz Darmochwa³].  Bia³ystok, 2002.
Sygn. 59808
Stettner-Stefañska Barbara: Pary¿ po polsku.  Warszawa, 2001. Sygn. 59653
wiêtokrzyski Park Narodowy / Pawe³ Krzos [et al.].  Warszawa, 2001. Sygn. 85156
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Tomasiewicz Janusz, Gruszczyk Andrzej: Gorczañski Park Narodowy.  Warszawa,
2001. Sygn. 85154
Torri Monica: Mediolan i jeziora.  Warszawa, 2002. Sygn. 59828
Wêgry : mapa samochodowa : skala 1:800 000 : plan miasta: Budapeszt.  [Warszawa], 2001-2002. Sygn. MP-2063
Wiêckowski Marek: Polskie naj... : [miejsca, które warto zobaczyæ : najwy¿szy szczyt,
najg³êbsze jezioro, najstarsze góry].  Poznañ, [2001]. Sygn. 91979

Historia. Biografie
A/Z Miscellanea historico-regionalia galiciensia in memoriam doctoris Gustaw Studnicki : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Nowakowskiego.  Wadowice, 2000.
Sygn. 59610
Brzoza Czes³aw: Polska w czasach niepodleg³oci i II wojny wiatowej : (1918-1945). 
Kraków, 2001. Sygn. 59640
Europa. Cz. 2 / oprac. nauk. Andrzej Pankowicz i Antoni Podraza.  Kraków, 2001.
Sygn. 58259/9
Kto jest kim w Polsce / [zespó³ red. Beata Cynkier et al.]. - Ed. 4.  Warszawa, 2001.
Sygn. 59720
Kto jest kim w Polsce : biznes / [oprac. red. Anna Strza³kowska].  Warszawa, 2001.
Sygn. 59721
Sowa Andrzej Leon: Od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej : (1945-2001).  Kraków,
2001. Sygn. 59641
Spiesz Anton: Dzieje S³owacji na drodze do uwiadomienia narodowego.  [Gorlice],
[1999]. Sygn. 59638-59639
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ANEGDOTY O KSI¥¯KACH
Stanis³aw Zieliñski
O mi³oci do ksi¹¿ek
Ksi¹¿ka powsta³a z potrzeby praktycznej. Pierwsze znane ksi¹¿ki zawiera³y normy prawne reguluj¹ce wspó³¿ycie miêdzy ludmi, pañstwami i narodami, zapisy handlowe, op³aty podatkowe, przepisy lecznicze, modlitwy i opisy zdarzeñ.
Przyjmowa³a ksi¹¿ka ró¿ne kszta³ty w zale¿noci od materia³u, z którego zosta³a
sporz¹dzona: tabliczki glinianej z pismem klinowym, kamienia z wyrytymi napisami,
zwoju papirusowego oraz kodeksów pergaminowych i papierowych. Ze wzglêdu na
wysokie ceny ksi¹¿ki by³y pilnie strze¿one i posiadali je nieliczni, którzy umieli czytaæ
oraz mieli pieni¹dze; byli to ludzie w³adzy wieckiej i duchowej. Budzili podziw jako
znaj¹cy wiedzê tajemn¹, wiêkszoci nieznan¹, zawart¹ w ksiêgach. Otacza³a ich pewna tajemniczoæ, co budzi³o podziw, ale i podejrzenia ci¹gaj¹ce na w³acicieli ró¿ne
przygody.
Do przechowywania ksi¹¿ek powo³ywano instytucje z zaufanymi i kompetentnymi osobami, bo zbiory te obejmowa³y ksiêgi zawieraj¹ce wiedzê potrzebn¹ do sprawowania w³adzy. By³y to pocz¹tki bibliotek i archiwów, przechowuj¹cych ksi¹¿ki i bie¿¹c¹ dokumentacjê pañstwow¹.
Z czasem ksi¹¿ka sta³a siê towarem i powsta³y ksiêgarnie do jej sprzedawania.
Cenê wyznacza³a praktyczna przydatnoæ, materia³, z jakiego zosta³a wykonana, data
sporz¹dzenia, oprawa, pochodzenie, a tak¿e jej piêkne wykonanie i zdobienie. Tak
powsta³a chêæ posiadania ksi¹¿ek, nie tylko z potrzeby praktycznej, wartoci materialnej, ale i zaimponowania innym wytworem artystycznym. Zaczêto nawet konkurowaæ
w ich gromadzeniu pod wzglêdem iloci, wartoci i smaku artystycznego. Antonio
Beccadelli z Panormy, poeta w³oski i mi³onik ksi¹g z XV wieku pisa³ do króla Neapolu,
mecenasa sztuk i bibliofila Alfonsa V: Kto lepiej post¹pi³: Poggio czy te¿ ja? On chc¹c
kupiæ willê we Florencji sprzedaje [dzie³a] Tytusa Liwiusza, którego w³asnorêcznie
wspaniale przepisa³, ja za, chc¹c kupiæ Tytusa Liwiusza odda³em ziemiê na sprzeda¿.
Pochwa³ê posiadania ksi¹¿ek i korzyci z nich p³yn¹ce g³osi³y najwiêksze autorytety ró¿nych epok:
Izba bez ksi¹¿ek jest cia³em bez duszy (M. T. Cicero)
Gdzie ksiêgi s¹, tam nie ma miecza: gdzie miecz, tam nie ma ksi¹g (Talmud, Awoda
Zora)
Spêdzanie czasu bez ksi¹g jest mierci¹ i grobem ludzi ¿yj¹cych (L. A. Seneka)
Ksiêgi raduj¹ nas, gdy mieje siê nam szczêcie; pocieszaj¹ nas, gdy burzliwe gro¿¹
nam losy (R. de Bury)
Którzycie siedz¹ z ksiêgami, nie mog¹ byæ nigdy sami (Biernat z Lublina)
A to miej na pilnej pieczy, aby czyta³, kiedy tylko mo¿esz (M. Rej)
Powiedz mi, co czytasz, a powiem ci, kim jeste (przys³owie)
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Aktywny stosunek do ksi¹¿ek, jak do wielu innych pami¹tek przesz³oci i rzeczy
piêknych, przejawiali ludzie wiadomi potrzeby opieki nad tymi reliktami przesz³oci,
dociekali ich pochodzenia, wartoci, umiejêtnie wydobywali z dziejów barwnoci ¿ycia
czasu minionego, upowszechniali o nich wiedzê, a z ni¹ rodzim¹ spuciznê historyczn¹. Zabytek pe³ni³ normaln¹ funkcjê praktyczn¹ wród równych sobie lub wzajemnie
siê uzupe³niaj¹cych. Dzi czêsto ginie w chaosie nowego otoczenia, gdzie tylko nijakoæ nie spotyka siê z wrogoci¹, a m³ody, drapie¿ny kapitalizm bardziej ceni banki
i pieni¹dz, ani¿eli ksi¹¿kê.
Bibliofil zwraca uwagê najpierw na mo¿liwoæ otrzymania poszukiwanej ksi¹¿ki,
a gdy ma ju¿ egzemplarz, na papier, wyran¹ czcionkê (dawniej prowadzono badania
nad czytelnoci¹ druku), harmonijnie rozmieszczon¹ kolumnê druku na stronicy, ilustracje (czy wysz³y spod rêki zdolnego grafika), kompozycjê karty tytu³owej, ok³adkê,
oprawê, ekslibris, zapiski proweniencyjne, a tak¿e rolê spo³eczn¹, polityczn¹ czy religijn¹ ksi¹¿ki. Rasowego bibliofila charakteryzowa³a dba³oæ o dobry stan ksi¹¿ek, ich
walory bibliofilskie i rzadkoæ. Ale najwa¿niejszy jest stosunek emocjonalny do ksi¹¿ki,
który najczêciej przeradza siê w pasjê ¿yciow¹, zarówno magnatów, dostojników
kocielnych, jak ch³opów i robotników. Pasje bibliofilskie, jak ka¿de inne po¿yteczne
zainteresowania uwa¿ane by³y za nieszkodliwe, a pasjonaci za dziwaków, widz¹cych
wiat inaczej, przez inny pryzmat, którzy czêsto odmawiali sobie nawet tego, co najniezbêdniejsze, by móc zdobyæ upragnione dzie³o. Zbieraczy ksi¹¿ek traktowano najczêciej jako maniaków zagracaj¹cych mieszkania. Po ich mierci zgromadzone ksi¹¿ki, rêkopisy, grafika i obrazy trafia³y w du¿ych miastach do bibliotek i antykwariatów,
a w ma³ych  czêsto z powodu nieznajomoci wartoci kolekcji  sz³y na makulaturê
albo na opakowania do sklepiku. Tak zmarnia³o wiele zbiorów i trudów wiat³ych osób
na tzw. prowincji, a znajdowa³y siê tam nieraz unikaty i rzeczy cenne. Wojny i kataklizmy te¿ nie oszczêdza³y bibliofilskich kolekcji. St¹d tak rzadkie s¹ m. in. druki polskie
z XVI i XVII wieku. Powstaj¹ce biblioteki publiczne ratowa³y od zag³ady wiele ksi¹¿ek
tam, gdzie bibliotekarz by³ wiat³y, wykazywa³ siê energi¹, niestrudzonym zapa³em
i mia³ szczêcie zd¹¿yæ na czas przed zag³ad¹ prywatnej kolekcji.
Z tych potrzeb posiadania ksi¹¿ek dla celów poznawczych, dydaktycznych, estetycznych i kszta³c¹cych powsta³a atmosfera przyjani dla ksi¹¿ki, a z niej bibliofilstwo
(od greckiego biblos  ksi¹¿ka i philejn  kochaæ), czyli mi³oæ do ksi¹¿ki. Z czasem
wyst¹pi³o ono w skali powszechnej, ogarnê³o wszystkie warstwy spo³eczne, podzieli³o
siê na przeró¿ne stopnie w zale¿noci od skali i rodzaju gromadzonych druków.
Zaczê³y powstawaæ nawet dzie³a literackie na temat mi³oci do ksi¹g, pocz¹wszy
od Philobiblona Anglika Ryszarda de Bury, napisanego w 1344 roku, wydanego drukiem po angielsku w roku 1473, a przet³umaczonego na jêzyk polski przez Jana Kasprowicza w roku 1921. Literatura polska tak¿e pe³na jest strof o mi³oci do ksi¹¿ek.
Zebra³ je w antologii Wiersze o ksi¹¿kach (1964) Jan Zygmunt Jakubowski.
Bibliofilstwo, jak ka¿da mi³oæ, wyradza³o siê w formy chorobliwe, szaleñstwo
¿¹dzy posiadania ksi¹¿ek  bibliomaniê lub bzikofiliê (jak mawia³ Julian Tuwim). Gromadzone bez opamiêtania zape³nia³y dom od piwnic po strych, jak w przypadku
notariusza i mera francuskiego Antoine Marie Boluarda (1754-1825)  zebra³ on w piêciu kamienicach 800 000 tomów, a wyprzeda¿ tego ksiêgozbioru przez jego spadkobierców wstrz¹snê³a handlem ksiêgarskim. Zygmunt Wolski (1862-1931), jak wspomi40

na³ Jan Michalski, ...kupowa³ wiadomie po kilka egzemplarzy jakiego dzie³a: dla
siebie  jak mówi³  przyjaciela, i z³odzieja. Zaczê³a w koñcu przewa¿aæ iloæ nad
jakoci¹. Szczup³oæ mieszkania i chaotycznoæ w zbieraniu i przechowywaniu ksi¹¿ek
by³a te¿ powa¿nym mankamentem. Gdy stosy przynoszonej do domu bibu³y grozi³y
domowemu porz¹dkowi, ma³¿onka kaza³a wynosiæ je na strych podczas nieobecnoci
mê¿a. Tam te¿ tworzy³y siê zwa³y, do których trudno siê by³o dostaæ. W koñcu zapomnia³ Wolski, co posiada, i dla pewnoci kupowa³ po kilka razy egzemplarze jednego
dzie³a. Opowiada³ mi Wolski, ¿e raz dosta³ siê kot na ten strych z ksi¹¿kami, te zwali³y
siê raptem na niego i zasypa³y doszczêtnie. Gdy gospodarz grzeba³ siê w ksi¹¿kach,
natrafi³ na szkielet zwierzêcia. Jan Kowalik (1910-1998) ¿yj¹c na emigracji zgromadzi³
prawie komplet prasy polonijnej z ca³ego wiata za lata 1939-1984. Powiêca³ temu
ca³y wolny czas, wszystkie skromne dochody, nie bacz¹c na sta³e k³opoty zdrowotne.
Dla zbiorów zakupi³ nawet kilkupiêtrowy dom w Nowym Jorku. Opublikowa³ te¿
bibliografiê prasy polonijnej. Kazimierz Wonicki (1878-1949) spêdza³ ¿ycie miêdzy
domem a skrzynkami bukinistów na wybrze¿u Sekwany i dla wygody tak zmienia³
mieszkania, aby móg³ widzieæ szereg skrzynek, w których szpera³; lub szperaæ zamierza³. Posy³a³ w ich stronê po¿¹dliwe spojrzenia, nale¿a³ bowiem do kategorii zbieraczy
nienasyconych, bowiem posiada³ une ame livresque (duszê mi³uj¹c¹ ksi¹¿ki, wenê
bibliofilsk¹), którym zawsze by³o za ma³o tego, co posiadali. Przeniós³by chêtnie zawartoæ wszystkich skrzynek do swego mieszkania, a razem z ksi¹¿kami ryciny, albumy, autografy, medale, mapy i wszelkie antykwarskie rzadkoci (Z. Rabska).
Bibliomania, jak ka¿de szaleñstwo, mog³a prowadziæ nawet do zbrodni, gdy brak³o wymarzonej ksiêgi lub pieniêdzy na ni¹. Namiêtny zbieracz ksi¹¿ek i autor uczonych rozpraw teologicznych, niemiecki pastor Johan Georg Tinius (1764-1846), kiedy
zabrak³o mu rodków finansowych na zakup upatrzonego dzie³a  mordowa³ zamo¿ne
osoby, a za zrabowane pieni¹dze uzupe³nia³ swój licz¹cy oko³o 60 000 tomów ksiêgozbiór. Opêtany ¿¹dz¹ posiadania ksi¹¿ek Don Vincente, zakonnik w klasztorze ko³o
Tarragony w Hiszpanii, zamordowa³ w 1836 r. antykwariusza Patxota chc¹c tak zdobyæ
jedyny (jak mniema³) na wiecie egzemplarz posiadanego przez tego¿ dzie³a. W chwili
zabójstwa udzieli³ zreszt¹ swej ofierze rozgrzeszenia, a schwytany i skazany na mieræ
¿a³owa³ nie swego czynu ale faktu, i¿ po¿¹dana ksiêga mia³a jeszcze drugi egzemplarz
i nie by³a ca³kowitym unikatem bibliofilskim.
Bibliofilstwo w pewnym sensie przypomina mylistwo, wchodz¹ weñ elementy
tropienia, podchodów, nie brak te¿ pu³apek, a czasami spotyka zbieracza szczêcie.
Pasja myliwska ponosz¹ca ponad potrzebê i mo¿liwoci przeradza siê czêsto w k³usownictwo. Prowadzi to czasem do choroby, a najczêciej... d³ugów. Zbieracze ksi¹¿ek
tak, jak myliwi, czêsto koloryzuj¹ mocno wartoæ i sposób nabycia nowych dzie³.
Od pocz¹tku XIX wieku zawi¹zuj¹ siê pierwsze stowarzyszenia mi³oników ksi¹¿ek: w 1812 roku Roxburghe Club w Londynie, w 1820 Societe des Bibliophiles Français
(potem De Amis de Livres) w Pary¿u i tam¿e dla kobiet-bibliofilek Les Centune (dla
101 cz³onkiñ), w 1823 Towarzystwo Przyjació³ Ksi¹¿ki w Moskwie, a polskie towarzystwa bibliofilskie dopiero w Polsce niepodleg³ej.
Powstaj¹ te¿ specjalne czasopisma bibliofilskie, od najwczeniejszego niemieckiego Serapacum (1840-1870) poprzez brytyjskie, francuskie i rosyjskie do polskich
Exlibrisu i Silva Rerum (od 1917 r.).
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Zebrane z zami³owania do ksi¹¿ki zbiory bibliofilskie, czêsto o unikalnej wartoci,
w piêknych, drogich oprawach, ofiarowane spo³eczeñstwu, sta³y siê podstaw¹ lub da³y
pocz¹tek bibliotekom publicznym i naukowym. Tak powsta³a biblioteka Sorbony, ufundowana w 1257 roku przez Roberta de Sorbon. Wspomniany wczeniej kardyna³ Ryszard de Bury z³o¿y³ drug¹ po paryskiej bibliotekê publiczn¹ aby doprowadziæ ludzi
do poddania siê prawom przyzwoitoci i uczciwoci i zapisa³ jej ca³y swój ksiêgozbiór.
W tworzonej przez niego instytucji stworzono system korzystania z ksiêgozbioru (czytelnia i wypo¿yczalnia  ale dopiero drugiego egzemplarza), które sta³y siê podwalin¹
nowoczesnej biblioteki. Król wêgierski Maciej Korwin (1440-1490) zgromadzi³ wspania³y ksiêgozbiór, który jednak pad³ ³upem Turków i zosta³ przez nich zniszczony,
a nieliczne ocala³e egzemplarze s¹ ozdob¹ bibliotek na ca³ym wiecie (w Polsce s¹ 2
egzemplarze). W XVI wieku kardyna³ Giulio Mazarini (1602-1661) stworzy³ wielk¹
bibliotekê w Pary¿u i mniejsz¹ w Rzymie (5 000 tomów). W Polsce znane s¹ tradycje
bibliofilskie i kolekcjonerskie profesorów Akademii Krakowskiej: Paw³a z Krosna (zm.
ok. 1517), Miko³aja Czepiela z Poznania (1452-1518), Stanis³awa Grzepskiego (15241570), autora pierwszej polskiej ksi¹¿ki technicznej Geometria, to jest miernicka nauka... (Kraków 1566), która uwolni³a szlachtê podlask¹ od wiercenia dziur w cianach
domów, by przez nie przeci¹gn¹æ sznury miernicze. Piêkne zbiory zgromadzili te¿
krakowscy patrycjusze. Prymasi polscy tak¿e mieli okaza³e kolekcje, choæby Maciej
Drzewiecki (1467-1535), w³aciciel uwa¿anych za najstarsze ekslibrisów polskich. Ksiêgi
gromadzi³o te¿ wielu biskupów, a nawet parafialnych plebanów. Nie sposób te¿ zapomnieæ o zas³ugach w tej dziedzinie królów polskich: Zygmunta I Starego, Zygmunta II
Augusta czy Stefana Batorego. Zrabowanie ich ksiêgozbiorów przez Szwedów w czasie potopu by³o wielkim ciosem dla polskiej ksi¹¿ki. A jak cenne by³y to dzie³a
mo¿na siê przekonaæ ogl¹daj¹c zachowane w Upsali czy innych szwedzkich bibliotekach egzemplarze. Cenne ksiêgozbiory posiada³y polskie klasztory, mieli je tak¿e
magnaci. Z nich pozyskiwali dla swoich zbiorów ksi¹¿ki bracia Za³uscy, którzy pod
koniec XVIII wieku utworzyli ze swojej kolekcji licz¹c¹ ponad 300 000 tomów Bibliotekê Rzeczypospolitej, maj¹c¹ charakter biblioteki narodowej i przeforsowali w Sejmie
wprowadzenie dla niej egzemplarza obowi¹zkowego.
Ten wiat pasji ksi¹¿k¹ obrós³ te¿ swoistym humorem bibliofilskim obejmuj¹cym
ksi¹¿kê, jej twórców (autorów, nak³adców, drukarzy), sprzedawców (ksiêgarzy i antykwariuszy), zbieraczy (bibliofilów i bibliotekarzy). Ka¿dej z tych grup postaramy siê
powiêciæ nieco miejsca w kolejnych numerach naszego Biuletynu ....
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