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Dedykacja umieszczona w książce brzmi: „Naszej Kochanej Pani Profesor 
w pięćdziesięciolecie ukończenia Liceum Bibliotekarskiego w Łodzi, w czter
dziestolecie ukończenia studiów bibliotekarskich na Uniwersytecie Warszaw
skim, w dziesięciolecie zamieszkania w grodzie nad Białką, czyli w Białymstoku 
po to, aby pomieszkując nad Zakładem Bibliotekoznawstwa miejscowego Uni
wersytetu, prowadzić pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim”.

Powody wydania książki zostały więc jasno określone przez Jana Leończuka, 
dyrektora Książnicy Białostockiej i poetę, a równocześnie wyjaśniły późniejsze 
powiązania zawodowe Jubilatki z Łodzią, Warszawą, Białymstokiem i Krako
wem.

Dla uczczenia prof, dr hab. Anny Sitarskiej, wielkiej przyjaciółki Książnicy, 
zwrócił się dyrektor Jan Leończuk do wielu osób, aby wzięły udział w tym przed
sięwzięciu. Dwudziestu jeden autorów, którzy na ten apel odpowiedzieli pozy
tywnie rzeczywiście przyczyniło się do powstania tej publikacji.

Kwiecistość stylistyki Jana Leończuka, redaktora książki nie przysłoniła, 
a raczej uwypukliła znaczenie dla nauki postaci Anny Sitarskiej, zapewne i tak 
do końca niedocenione.

Trudno bowiem tę postać „zaszufladkować”, a nawet opisać, gdyż nie mieści 
się w żadnym schemacie. W całym swoim życiu łaknąca wiedzy, o błyskotliwej 
inteligencji, poczuciu humoru, a jednocześnie „niesforna” wobec zwierzchników 
zawsze dążyła i dąży do osiągnięcia ideału. Tego ideału niecierpliwie wymaga też 
od innych. Walczy o postęp, zwłaszcza unowocześnienie bibliotek i kształcenia,
0 prawdę, bezinteresownie przychodzi z pomocą przyjaciołom, a równocześnie 
często bywa skłócona z otoczeniem, przeważnie przez sposób swoich wystą
pień, zwykle bezkompromisowy, ostry i emocjonalny. Nierzadko chwilę później 
przy spokojniejszym spojrzeniu na rzecz całą łagodzi ostrość swojego wystąpienia, 
ale czasem bywa już za późno -  ktoś czuje się dotknięty, nie chce zapomnieć tak 
łatwo. Trudne zadanie miał więc Leończuk, chcąc pokazać czytelnikom postać 
Anny Sitarskiej jak najbardziej prawdziwą i jej twórczość różnorodną o szerokim 
spektrum tematycznym. Dla uwiarygodnienia swojego wywodu o Annie Sitar
skiej posłużył się także fragmentami opinii Jadwigi Kołodziejskiej, Pauliny Bu- 
chwald-Pelcowej, Zofii Gacy-Dąbrowskiej i Radosława Cybulskiego oraz rozmów 
samej Sitarskiej, zapisanych przez Teresę Jabłońską.

Książka składa się więc z wypowiedzi o Annie Sitarskiej redaktora, z owych 
21 artykułów różnych autorów, bibliografii jej prac, wykazu czasopism wykorzy
stanych w bibliografii i skrótów ich tytułów, wykazu skrótów wyrazów typowych
1 akronimów nazw instytucji, indeksów: osobowego, tytułowego, słów kluczowych 
i chronologicznego , informacji o autorach oraz ilustracji. Te ostatnie bardzo pod
noszą walory książki są świetnie dobrane i pokazują postać uczonej w rodzinie 
oraz wśród przyjaciół, jak i w środowisku, w którym się wykształciła, ukształto
wała, pracowała i wypoczywała.

Zawartość książki została podzielona na trzy części, nierówne pod względem 
objętości. Podział ten wynika z chęci nadania struktury tej książce i zapropono
wania czytelnikom pewnej kolejności, która przy bardzo zróżnicowanych tema
tach, przypominałaby całość.

I tak część pierwsza zatytułowana „...Ponad granicami miejsca i czasu...” 
zawiera tylko dwa opracowania: Gabrieli Zibritovej Multilingvizmus v kniżnej 
kulturę na Slovensku (s. 21-34) oraz Wandy Pindlowej Wychowanie przez bi
bliotekę (s. 35-39). G. Zibritova z Katedry Kniżnicnej a Informacnej Vedy Uni- 
versytetu im. J. A. Komeńskiego w Bratysławie, zaprzyjaźniona z Anną Sitarską,
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wskazuje na to, jak cztery języki: łacina, niemiecki, węgierski i czeski koegzystują 
w publikacjach wydawanych na Słowacji. Ten multijęzykowy model daje podsta
wę do wielu badań nie tylko w zakresie języka, ale i kultury co w dzisiejszych 
czasach jednoczenia się Europy ma niebagatelne znaczenie. Druga z wymienio
nych autorek zwróciła uwagę na rzecz oczywistą, ale ostatnio rzadko omawianą, 
a mianowicie na specjalną rolę bibliotek w wychowaniu społeczeństwa. 
Uwzględniła tutaj czynniki wpływające szczególnie na wychowanie przez biblio
tekę, takie jak: zachowanie w miejscu publicznym, etykę, własność intelektu
alną oraz wychowanie multikulturalne. Ten ostatni czynnik „multikulturowość” 
łączy więc oba wymienione teksty.

W części drugiej zatytułowanej „Przeszłość fundamentem...” zamieszczono 
sześć tekstów. Otwiera ją obszerny, dwudziestostronnicowy (s. 43-63) artykuł 
Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Śląskiego Kształtowanie się zawodu biblio
tekarskiego w  Niem czech w latach 1871-1914. Autor starał się przybliżyć 
polskim czytelnikom walkę o zawód bibliotekarza, a przede wszystkim o kształ
cenie, ścieranie się poglądów pomiędzy praktykami i teoretykami o to, jaki kie
runek przygotowania jest dla zawodu lepszy -  praktyczny czy teoretyczny. 
Wiadomo, że do tej pory w Niemczech przeważa pogląd, że Fachhochschule 
jest lepszym rozwiązaniem niż studia uniwersyteckie, choć niektórzy skłaniają 
się do przyznania racji tym, którzy twierdzą, iż odczuwa się brak podstaw 
teoretycznych w pracy dydaktycznej przy tym pragmatycznym podejściu. Trady
cyjne poglądy niemieckich bibliotekarzy i bibliotekoznawców miały też w okre
sie dwudziestolecia międzywojennego i po II wojnie światowej wpływ na kształ
towanie się poglądów w tym zakresie w Polsce. Szczególnie znane były 
wypowiedzi Dziatzki i Milkau’a. Toteż przypomnienie tego zagadnienia przez 
Gębołysia z pewnością ma znaczenie, choć odczuwa się brak własnej refleksji 
autora.

Ks. prof, dr hab. Zdzisław Kropidłowski z Katedry Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej Akademii Bydgoskiej zatytułował swój tekst: Biblioteka 
ks. Kitowskiego (zm. 1733) (s. 65-89). Jest to opis wraz z komentarzami pry
watnego księgozbioru we Wschodnich Prusach w XVIII w. Pomiędzy książkami 
było wiele wydanych w znanych typografiach włoskich w XVII w. Były to książki 
przede wszystkim z zakresu teologii, medycyny kształcenia i prawa, świadczące
0 dobrym przygotowaniu intelektualnym tych, którzy je zbierali i czytali. Jest to 
więc typowy przykład zaprezentowania prywatnej kolekcji, potwierdzający ob
raz kultury wysokiej na Pomorzu.

Stanisława Kurek-Kokocińska z Uniwersytetu Łódzkiego przygotowała 
tekst nt. „Biblioteczka A forystów ” Państwowego Instytutu  W ydawniczego  
(s.91-116). Autorka omawiając tę serię, zwraca uwagę na to, jak wielką przyjem
ność można czerpać, czytając aforystów.

Katarzyna Zimnoch z Instytutu Filologii Wschodnioslowiańskiej w Uniwer
sytecie w Białymstoku opisała Księgozbiór księdza Tomasza Rafała Płońskie
go, proboszcza parafii w  Zabłudowie na przełom ie X V IIi XVIII w. (w latach 
1688-1701), (s.l 17-130). Losy tej biblioteki można śledzić na podstawie inwen
tarzy, co niniejszym uczyniła autorka, wskazując na możliwość odczytania na ich 
podstawie intelektualnego klimatu epoki. Przypuszczalnie, jak twierdzi autorka, 
lektura posiadanych książek musiała przenikać do kazań, wykładów i rozmów, 
wpływając w ten sposób na otoczenie proboszcza.

Anna Zbikowska-Migoń z Uniwersytetu Wrocławskiego w artykule Początki 
statystyki bibliotek: Adriano Balbi ijego „Essai statistique surles bibliothequ- 
es de Vienne” (1835) (s. 131-140) wskazuje na rolę statystyki w badaniach
1 modelowaniu bibliotek, odwołując się przy tym do wypowiedzi A. Sitarskiej, do
tyczącej znaczenia statystyki np. w modelowaniu systemowym. Autorka opiera
jąc się na źródłach ukazuje działalność Balbiego jako badacza, który dane 
z zakresu statystyki książki i bibliotek wykorzystywał między innymi do badań 
szacunkowych, dotyczących bibliotek narodowych.
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Mariusz Okułowicz, nauczyciel języka niemieckiego w VI Liceum Ogólno
kształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku i w Nauczycielskim 
Kolegium Języków Obcych również w Białymstoku przedstawił „Białystoker Ze- 
itung”. Urzędowy organ partii NSDAP dla okręgu białostockiego. Charaktery
styka pism a  (s. 141-164). Gazeta miała charakter informacyjno-propagandowy 
i przeznaczona była przede wszystkim dla członków partii NSDAP, ale również 
i dla innych Niemców przebywających w okręgu białostockim.

Przyjęta formuła zaliczenia do fundamentów artykułów o treści historycznej, 
pozwalających rozwinąć się i bibliologii, i bibliotekoznawstwu, a także informacji 
naukowej pokazała szerokie spectrum tematyki.

Trzecia najobszerniejsza część omawianej książki została zatytułowana 
„...Dylematy badawcze i praktyczne przełomu XX i XXI wieku”. Otwierają 
tekst Mirosława Górnego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nt. 
Ujednolicony m odel opracowania rzeczowego dokumentów tekstowych jako  
narzędzie badawcze (s. 167-174). Autor poszukuje efektywnej metody wyszuki
wania dokumentów i stwierdza, że można to uczynić, jeśli połączy się różne me
tody rzeczowego opisu dokumentów z uwzględnieniem szerokich możliwości 
technologii.

Maria Kocójowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawiła Znaczenie 
projektu europejskiego e-TEN  EURIDICE dla edukacji i badań naukowych 
m ieszkańców regionu (s. 175-180), w którym uczestniczył Instytut Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa w latach 2005-2007 wspólnie z przedstawicie
lami Belgii, Grecji, Hiszpanii i Włoch. Autorka artykułu, wiele lat kierująca roz
wojem kierunku studiów INIB w UJ, zwróciła się z bezpośrednią dedykacją do 
prof. Sitarskiej dziękując za jej inspiracje przy kreowaniu studiów w UJ. Autor
ka wskazała na korzyści płynące z realizacji projektu EURIDICE m.in. w zakre
sie e-nauczania i przełamywania barier w ustawicznym kształceniu szczególnie 
u tych osób, które mieszkają daleko od wielkich ośrodków nauki i kultury. Zwra
ca również uwagę na pożytki płynące z podobnych programów dla edukacji i ba
dań naukowych mieszkańców regionu.

Barbara Kuprel z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży w Bibliotece Publicznej 
w Mońkach poruszyła temat Internet na usługach promocji książki dziecięcej. 
Opisała ciekawy eksperyment przeprowadzony w Bibliotece w Mońkach. 
Twórczość i życie poety autora Monieckich baśni Franciszka Kobryńczuka, stały 
się przedmiotem plastycznych prac dzieci zarówno rysunków, jak i kasztanowych 
ludzików oraz prezentacji multimedialnej przygotowanej przez autorkę. 
B. Kuprel opisała jeszcze kilka innych inicjatyw, jakie wprowadziła w życie, 
współpracując z kolegami nauczycielami, aby przybliżyć młodzieży literaturę i za
chęcić do czytania.

Człowiek a informacja. Wybrane aspekty zachowań informacyjnych to temat 
przedstawiony przez Katarzynę Materską z Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW. Autorka powołując się na najważniejszych au
torów polskich i obcych zajmujących się zachowaniami użytkowników (Dawid 
Nicholas, Tom D. Wilson, Maria Próchnicka, Barbara Niedźwiedzka), zwróciła 
uwagę na podejście psychologiczne i społeczne w objaśnianiu sytuacji informacyj
nej, w jakiej znajdują się użytkownicy poszukujący informacji. W konkluzji poda
ła, że relacje człowiek-informacja najlepiej rozwijają się w środowisku informacyj
nym, które jest przyjazne wobec człowieka.

Wciąż ważne zagadnienie wyszukiwania informacji w sieci Organizacja wie
dzy  w Sem antycznym  Webie omówił Marek Nahotko z Instytutu Informacji 
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ. Aktualność tego zagadnienia jest tym więk
sza, że systemy organizacji wiedzy odgrywają istotną rolę w tworzeniu bibliotek 
cyfrowych. Mowa tu także o ontologiach, czyli o rzeczowym opisie dokumentów 
i informacji, dlatego artykuł M. Nahotki jest bardzo aktualny, gdyż wiele proble
mów w tym zakresie nadal nie jest rozstrzygniętych. Anna Nosek z Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej z Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadziła
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badania czytelnicze wśród studentów i opisała ich wyniki w artykule: Czytelnic- 
two studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku w 2005 r. Wyniki badań 
wskazały wprawdzie, że studenci nie odżegnują, się od czytania, ale zastrzeżenia 
budzą ich wybory czytelnicze, które koncentrują się na funkcji rozrywkowej lite
ratury. Brak pieniędzy nie pozwala im również na budowanie własnych domo
wych księgozbiorów.

Jadwiga Nowacka z Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickid w Suwałkach 
świadomie wprowadziła element regionalizmu w swej wypowiedzi: Biblioteka  
pogranicza — je j szczególna rola w projekcie modelu biblioteki regionalnej, gdyż 
prof. Sitarska poświęca ostatnio wiele uwagi problemom „małych ojczyzn”. 
Toteż ciekawe jest podkreślenie roli bibliotek w lokalnym środowisku.

Jadwiga Sadowska z Instytutu Bibliograficznego Biblioteki Narodowej 
w Warszawie zaproponowała temat: Ku nowym formom organizacyjnym biblio
grafii w Polsce. Stwierdziła, że nowa technologia zmusza do zadania sobie pytań 
zasadniczych, takich, jak np. Czy usługi zapewniane przez Internet zastąpią 
bibliografie?

Agnieszka J. Strojek z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy przedstawiła: 
Stan literatury przedmiotu oraz badań bibliotekoznawczych w interdycyplinar- 
nej strukturze problem atyki samorządowej informacji publicznej. Ten temat 
mieści się również w aktualnych zainteresowaniach prof. Sitarskiej. Autorka 
poświęcając Jubilatce ten tekst, miała pełną świadomość, że uczyni jej tym przy
jemność. W artykule A. Strojek obszernie omówiła propozycje różnych autorów 
polskich włączenia informacji obywatelskiej do informacyjnej działalności biblio
tek publicznych, prawne aspekty działalności informacyjnej w bibliotekach pu
blicznych, dostępność informacji obywatelskiej, a także przykłady dobrej prak
tyki zagranicznej.

Wiesława Wojtkowska z Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła: Systemowe myślenie o bibliotece -  
w praktyce Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bia
łymstoku. W przypadku tego tematu istnieje też ścisłe powiązanie z zainteresowa
niami prof. Sitarskiej. Widać więc, że działalność i nauczanie Sitarskiej przyniosło 
skutek w „zarażaniu” swoimi ideami ludzi w środowisku, w którym działała. Au
torka konkluduje, że dokonany przez nią przegląd stanu bibliotek publicznych 
w Białostockiem wprawdzie nie wyczerpuje tematu, ale prowadzi do wniosku, że 
do tej pory jedynie sami bibliotekarze troszczą się o biblioteki. Samorządy wspo
magają je w miarę swoich możliwości, ale możliwości te są ograniczone. Bez zmia
ny polityki państwa wobec bibliotek trudno spodziewać się większych zmian na 
lepsze.

Jadwiga Wozniak-Kasperek z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bi- 
bliologicznych UW zajęła się bardzo ciekawym tematem opracowania treściowe
go literatury pięknej w artykule nt. Trudne dziecko, czyli o opracowaniu treścio
wym literatury pięknej. Autorka wskazała na bardzo kontrowersyjny, do tej pory 
nierozwiązany problem potrzeby przyjęcia jakiegoś systemu opisu rzeczowego 
literatury pięknej. Artykuł jest nie tylko ciekawy, ale i przekonywujący.

Zauważyć można, że w ostatnich latach schodzącemu ze sceny pokoleniu 
bibliotekarzy, pracowników informacji oraz nauczycieli akademickich poświęco
no zbiorowe publikacje (m.in. Wiesław Bieńkowski (1995), Wanda Pindlowa 
(2004), Zbigniew Żmigrodzki (2006), Barbara Stefaniak (2007), Maria Dem
bowska (2007)), zawierające bardzo często ciekawe tematy. Książki te są nisko
nakładowe, więc mało rozpowszechnione i w związku z tym mało znane. Warto 
może ich zawartości umieścić w sieci, aby także młodziez akademicka uznająca 
często, że jeśli nie ma czegoś w Internecie to znaczy, że nie istnieje, mogła zain
teresować się wypowiedziami na bardzo różne i aktualne tematy.

Wanda Pindlowa
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jagielloński

Tekst wpłynął do redakcji 6 listopada 2007 r.


