
OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy!

Do Państwa rąk trafia szósty, futbolowy numer 
„Bibliodniówki. W nim nagrodzony Bibliowiersz, tematy 
ciekawe, wesołe i te zupełnie na poważnie. 

Zapraszamy do lektury!

Euro tuż, tuż...
Turniej piłki nożnej o Mistrzostwo Europy Euro 2012, odbywający się 

w tym roku w Polsce i na Ukrainie to wielkie wydarzenie nie tylko w świe-
cie sportu. Ma ono swoje odbicie w prasie, telewizji, jak również na ryn-
ku księgarskim. Ukazało się wiele ciekawych 
książek traktujących o historii Mistrzostw, przy-
gotowaniach do nich, a także będących kalen-
darzem przebiegu wydarzeń towarzyszących 
turniejowi. Skąd jednak takie zamiłowanie Po-
laków do piłki? Jedynie prawdziwi fani potrafią 
to zrozumieć. Patrząc okiem laika wydaje się, 
że sport składający się z dwóch bramek, piłki 
i dwudziestu dwóch piłkarzy nie musi budzić 
tyle emocji, może jednak warto przyjrzeć się 
uważniej historii polskiej piłki nożnej. 

Polacy nigdy nie byli najlepsi w „kopa-
niu piłki”, a jednak uważa się, że jest to 
nasz sport narodowy. To dla meczy repre-
zentacji na stadionie i przed telewizorami 
zbiera się kilka milionów widzów. I choć 
zwykle śpiewamy po meczu „Polacy nic 
się nie stało...”, to jednak ekscytacja zbli-
żającymi się Mistrzostwami ciągle rośnie. 
Dlatego przygotowując się do wyprawy na 
mecze Euro warto co nieco wiedzieć. 

Polska już długo przygotowuje się do or-
ganizacji turnieju, a nasza drużyna trenuje 

intensywnie pod okiem 
trenera Franciszka Smu-
dy, by wypaść jak najle-
piej. Drogę, jaką przeby-
ła nasza reprezentacja do tej pory, opisali J. Wrzo-
sa i A. Piechniczek w książce pod tytułem „Polska 
droga do EURO 2008...2012”. Zostały w niej opi-
sane taktyki drużyny polskiej oraz zagranicznych 
składów, ważniejsze mecze, a także najciekawsze 
bramki EURO 2008. 

Mistrzostwa Europy UEFA rozgrywane są co 
cztery lata. Pierwsze zawody o mistrzostwo Starego Kontynentu 
odbyły się w 1960 roku.

Warto zajrzeć do książki K. Wojciechowskiego pod tytułem 
„Kronika Mistrzostw Europy 1960–2004”, opisującej w precyzyjny 
sposób dwanaście rozegranych do tej pory finałów.

Na rynku księgarskim dostępnych jest także wiele pozycji opisu-
jących sylwetki znanych postaci tego sportu. Do ciekawszych należą: 
R. Paśniewskiego, dotycząca polskich piłkarzy pod tytułem „Drużyna 
marzeń sylwetki (najlepszych polskich piłkarzy)” oraz J.Dreisbach’a,  
M. Nordmann’a pod tytułem „Piłka jest okrągła. 1000 najlepszych pił-
karzy świata”. Obie są subiektywnym wyborem autorów, ale w dość 
ciekawy sposób przedstawiają sylwetki gwiazd tego sportu.

Jeśli wiemy już wszystko o historii piłki nożnej, piłkarzach to 
warto dowiedzieć się czegoś na temat postaci mających największy 
wpływ na obecny kształt polskiej piłki nożnej – trenerów. Za jed-
nego z najbardziej błyskotliwych szkoleniowców 
wszechczasów został uznany Kazimierz Górski. 

Powstało na jego temat 
wiele książek i opraco-
wań, ale należy wspo-
mnieć o jednej T. Ła-
weckiego pod tytułem 
„Kazimierz Górski. Z 
piłką przez życie”. Pre-
zentuje ona Górskiego 
nie tylko jako długolet-
niego trenera polskiej 
reprezentacji, ale jako człowieka posiada-
jącego ogromne serce do tego sportu. 

Wybierając się na mecze Euro 2012 
powinniśmy być dobrze przygotowani, je-
śli chodzi o slogan stadionowy. W związku 
z tym powstała ciekawa pozycja M. Rosło-
nia pod tytułem „Mowa trawa: słownik pił-
karskiej polszczyzny”. Znajdziemy w niej 
nie tylko oryginalne zwroty, hasła wykrzy-
kiwane na stadionach, ale także anegdo-
ty i opowieści, usłyszane wśród kibiców. 
Jeśli chcemy się dowiedzieć czym jest 
sodówka, farfocel czy kołcz to na pewno 
musimy zajrzeć do tej pozycji. 

Przygotowani merytorycznie może-
my ruszyć na stadiony kibicować polskiej 
drużynie. 

Na koniec warto sobie życzyć, by mecze Polskiej Reprezentacji 
podczas turnieju Mistrzostw Piłki Nożnej UEFA Euro 2012 zostały 
zapamiętane, jako widowiska niezwykłe. Miejmy nadzieję, że zo-
staną kiedyś opisane w książkach takich jak m.in. „Mecze, które 
wstrząsnęły światem” S. Szczepłka.

A więc „POLACY GOLA...!!!”
Ilona Szczudło

Bibliofilskie uczucia

Bibliofilka z bibliofilem
Chcieli być ze sobą chwilę.
Nie widzieli się już wieki:
Trzeba iść do biblioteki.

Tam im same wpadły w rączki,
Z różnych półek, różne książki.

I zasiedli obok siebie,
Każde w swoim własnym niebie.

Wypełnieni szczęściem cali,
Miłość wzajem wyznawali

Do czytanej książki właśnie,
Mówiąc: nigdy nie zagaśnie.

Po czym siedli w swoich domach,
On samotnie, jak i ona.

Czule głaszczą karty księgi,
Kwitnie miłość „do potęgi”.

Krzysztof Konstanty Stypuła



Jak nas widzą… tak nas piszą
Profesjonalizm, pomoc, kompetencja, tak między 

innymi została oceniona praca bibliotekarzy Oddziału 
Udostępniania Zbiorów przez użytkowników BPK. 
Czy można zrobić coś jeszcze? 

Udostępnianie jest miejscem pierwszego kontaktu. 
To tutaj zaczyna się przygoda z biblioteką. Bibliotekarze 
i użytkownicy powinni nadawać na tych samych falach, 
dzięki czemu współpraca staje się łatwiejsza. Jak 
pokazuje przeprowadzona wśród czytelników ankieta, 
pracownicy oddziału identyfikowani są jako ludzie 
otwarci, z poczuciem humoru i chętni do pomocy. Cieszą 
nas wszelkie pochlebne opinie i motywują do dalszych 
działań.

Dla rosnących potrzeb użytkowników tworzone są  
nowe narzędzia, usługi, przestrzenie, które czynią 
bibliotekę bardziej atrakcyjną. Wiele inicjatyw ma na 
celu przybliżyć do biblioteki obecnych i potencjalnych 
użytkowników. Przykładem takiej działalności jest 
między innymi „Tydzień Biblioteki PK”, podczas którego 
organizowany jest piknik w otoczce zabawy i nauki 
z książką w tle. Wystawy i konkursy, które już na stałe 
wpisują się w biblioteczny kalendarz, to kolejne elementy 
wymiany doświadczeń oraz sposób zachęcenia 
czytelników do częstszych wizyt w naszej bibliotece. 

Biblioteka pamięta również o zapominalskich 
czytelnikach. Ponieważ wielu użytkowników przypłaca 
swoją „sklerozę” znacznymi należnościami, proponujemy 
za 70% należności zakupić książki do biblioteki lub 
cierpliwie czekać na maj i w odpowiednim terminie 
zapłacić jedynie 50% nagromadzonej kwoty. 

Podziel się wiedzą!

27 stycznia br. rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak oficjalnie otworzył Repozytorium Politechniki 
Krakowskiej. Brzmi skomplikowanie? Czy takie jest w rzeczywistości? Odpowiedź brzmi nie. Zacznijmy od początku. 
Repozytorium PK jest częścią dużego projektu prowadzonego przez Bibliotekę PK, o skomplikowanej nazwie SUW 
Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych. 
W tym miejscu kończą się wszelkie komplikacje i trudności. Repozytorium to nic innego jak serwis, gdzie studenci 
i pracownicy naukowi PK mogą zamieszczać swoje prace naukowe i materiały dydaktyczne w formie elektronicznej 
tak, by były dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Nauczyciele akademiccy mogą wykorzystywać platformę 
nie tylko do promowania swojego dorobku naukowego, ale również do prezentacji materiałów dydaktycznych dla 
studentów. Zatem, koniec z kserówkami, które giną w najbardziej potrzebnym momencie, koniec z przesyłaniem 
prezentacji drogą mailową, przepełnionymi skrzynkami mailowymi i sporządzaniem pobieżnych notatek. Jeśli 
prowadzący zajęcia zdeponuje pomoce naukowe w Repozytorium PK, student będzie miał do nich dostęp o każdej 
porze dnia i nocy. Zapytacie jak zamieścić w nim swój artykuł? Na początek potrzebne są dobre chęci, których 
jak wiadomo nigdy nie brakuje. Gdy już osiągną wystarczający poziom, należy samodzielnie zdeponować pracę, 
tj. zalogować się w Repozytorium, wypełnić pola formularza i wysłać wraz z plikiem do korekty. Dla tych, którzy 
preferują samodzielną drogę do sukcesu zamieściliśmy krótką instrukcję na stronie Repozytorium, ci którzy preferują 
kontakty społeczne, mogą udać się do redaktorów SUW, którzy służą pomocą na każdym z wydziałów PK. Po 
zdeponowaniu materiału wystarczy już tylko pogratulować sukcesu. Zatem do dzieła! Pamiętajmy, pierwszy krok to 
motywacja, kolejny wejście na http://suw.biblos.pk.edu.pl.

Powodzenia!
Krystyna Wiatr

Czytając wszystkie wpisy na temat Biblioteki 
Politechniki Krakowskiej, na usta ciśnie się powiedzenie 
„cudze chwalicie, a swego nie znacie”. Według naszych 
czytelników dużym atutem tego miejsca jest łatwość 
dostępu do zbiorów, tworzenie nowych narzędzi oraz 
profesjonalizm pracowników, który niewątpliwie jest 
najlepszą biblioteczną wizytówką. 

Agnieszka Bogusz

Lista tytułów, które Biblioteka może przyjąć w zamian za opłatę za 
przetrzymane lub zagubione książki http://www.biblos.pk.edu.pl/tabela



Bibliotekarze w szeregach agencji CIA
Po zamachach terrorystycznych z 2001 r. na World 

Trade Center, w Stanach Zjednoczonych powstała insty-
tucja Open Source Center (OSC) należąca do agencji 
wywiadowczej CIA. Zatrudnia ona kilkuset analityków, 
zwanych „mściwymi bibliotekarzami”. Bibliotekarze pra-
cujący w OSC muszą znać kilka języków, w tym man-
daryński, arabski czy też urdu. Zespół ten zajmuje się 
białym wywiadem, co oznacza, że śledzą i analizują 
ogólnodostępne źródła informacji. Oprócz informacji 
z lokalnych gazet, radia czy podsłuchów telefonicznych, 
korzystają również z wpisów umieszczonych na Facebo-
oku czy Twitterze. Każdego dnia potrafią dotrzeć nawet 
do 5 milionów wpisów, a powstałe w wyniku ich pracy co-
dzienne raporty składane są na biurko prezydenta USA.

Głównym zadaniem zespołu jest badanie nastrojów 
opinii publicznej z całego świata związanych z ważnymi 
wydarzeniami. Na podstawie zebranych informacji potrafią 
między innymi przewidzieć ich następstwa, na przykład 
ocenić prawdopodobieństwo wybuchu rewolucji. Dyrektor 
Centrum zdradził, że ich praca pozwoliła przewidzieć, że 
w Egipcie dojdzie do powstania przeciwko Mubarakowi. 

Niewątpliwym atutem, który pomaga w zbieraniu 
danych do analizy, jest coraz szerszy dostęp do internetu 
na całym świecie. Serwisy społecznościowe stały się na 
tyle popularne, że ich użytkownicy codziennie dzielą się 
nierzadko bardzo ważnymi informacjami. Ujawniają swoje 
obawy, lęki, komentują dziejące się wokół nich wydarzenia. 
Śledząc ich wpisy, bardzo często możemy dowiedzieć się 
wielu istotnych wiadomości, do których zespół OSC jest 
w stanie dotrzeć szybciej niż agencje prasowe. 

Powszechny dostęp do informacji oraz możliwość 
szybkiego i swobodnego dzielenia się nią bardzo ułatwia 
pracę „mściwym bibliotekarzom”. Ten sam aspekt spra-
wia jednak, że znalezione informacje mogą być obarczo-

ne dużym przekłamaniem. Dlatego w ich pracy oprócz 
samej analizy, bardzo ważna jest weryfikacja zebranych 
danych. Do tego celu opracowane zostały specjalne 
algorytmy, które służą selekcji w dotarciu do istotnych 
szczegółów.

Z uwagi na fakt, że wyniki raportów są traktowane 
bardzo poważnie i czytane przez najważniejsze osoby 
w państwie, nie może być miejsca na pomyłkę. Dlatego 
właśnie analitykami są bibliotekarze, którzy jak nikt inny 
potrafią docenić potęgę informacji. 

Agnieszka Łabędzka



JAK PRZYWRÓCIĆ ŻYCIE KSIĄŻCE?

Czy widzieliście już „Fantastyczne Latające Książki 
Pana Morrisa Lessmore”? Animacja, która zdobyła 
tegorocznego Oscara za najlepszy krótkometrażowy film 
animowany, William’a Joyce’a i Brandon’a Oldenburga, 
opowiada o miłości do książek i literatury. Ten zaledwie 
15 minutowy film pokazuje jak wielki wpływ na ludzkie życie 
mają książki, jak mogą uczynić je lepszym. W urzekający 
sposób przedstawia relacje człowiek – książka. 

Największe wrażenie wywarła na mnie niezwykle 
dramatyczna scena przedstawiająca reanimację książki. 
Konająca książka, leży podłączona do aparatury, która 
pokazuje jej zanikające tętno. Mimo starań o jej uratowanie, 
działania Pana Morrisa nie przynoszą efektów. Do akcji 
włącza się książkowy Humpty Dumpty i podpowiada co 
robić. Pan Morris zaczyna czytać reanimowaną książkę. 
Wraca puls, sytuacja stabilizuje się, książka wraca do 
życia... 

źródło: http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02038/morris_2038199b.jpg 

Oto jak wielką mamy moc, dzięki nam książki żyją, 
ale... tylko te, które są czytane. Jeśli chcecie włączyć 
się do działań przywracających książkom życie, jest ku 
temu wiele okazji – akcji typu “book swap” [wymiana 
książek]. Rozglądnijcie się, przejrzyjcie zasoby swoich 
biblioteczek. Czytajcie, wymieniajcie, znajdźcie nowych 
czytelników dla swoich książek. 

Poniżej wykaz ciekawych, polecanych inicjatyw 
książkowych:

Bookcrossing 

Każdy może włączyć się do tej akcji, tworzyć prywat-
ne i oficjalne półki, uwalniać książki. Korzystając z serwi-
su bookcrossing można: tworzyć biografię każdej książki, 
śledzić drogę jaką odbywa, uwalniać kolejne egzempla-
rze. W Krakowie działa wiele miejsc bookcrossingowych. 
W BPK zapraszamy do naszych dwóch półek: przy wej-
ściu do Oddziału Informacji Naukowej (pawilon biblio-
teczny) i w Czytelni Głównej BPK – lada biblioteczna. 

Strefa Bibliopatów 

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (na III piętrze 
obok czytelni komputerowej) istnieje miejsce regularnie 

zaopatrywane w książki, gdzie można czytać, wybierać, 
oceniać (system kolorowych wlepek), wymieniać, zabie-
rać – bez ograniczeń i bez konieczności rejestracji.

Przekaźniki Książkowe 

Akcje książkowych wymian dla dorosłych, dla dzieci, 
dla cudzoziemców mieszkających w Krakowie, których 
organizatorem jest Strefa Wolnego Czytania, otwarta 
na współpracę i pomysły, wspólne tworzenie literackiej, 
czytelniczej strony Krakowa. 

Książka za Książkę 

Akcja realizowana w czasie Krakowskich Targów 
Książki. Za każdą przyniesioną książkę otrzymujecie 
jeden kupon upoważniający do zniżek przy zakupie 
nowych książek u wydawców biorących udział w akcji. 
Zebrane w czasie akcji książki trafiają do krakowskich 
bibliotek.

Książkobranie w Cafe Szafe 

Nie przegapcie! To nie tylko miejsce (róg ulic Felicja-
nek i Małej) o niebanalnym wystroju, ale i prężnie dzia-
łający krakowski ośrodek kulturalno-oświatowy. Ciekawe 
wydarzenia i akcje, m.in. spotkania autorskie, wymiany 
książek, ubrań, koncerty, festiwale literackie. 

Drugie Życie Książki 

Akcja organizowana przez portal Bookeriada i Kra-
kowskie Biuro Festiwalowe. Chcesz się przyłączyć? Weź 
udział w spotkaniu, w trakcie którego uczestnicy wyda-
rzenia wymieniają się książkami. Kolejne edycje plano-
wane są co miesiąc. 

Istnieje wiele czytelniczych akcji, które łączy jeden cel. 
Dają możliwość znalezienia ciekawej lektury, a z drugiej 
strony są okazją, by przywracać książki do życia. Pozwalać 
im istnieć w procesie czytania. Zadbajcie o swoje książki, 
być może któraś z nich wymaga akcji reanimacyjnej?

Aneta Kowalska 
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