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Szanowni Państwo,
Maj to miesiąc książki. Towarzyszy mu bowiem największa impreza księgarska w kraju — Warszawskie Targi
Książki. O nich piszemy w najnowszym numerze naszego Newslettera. Pamięcią wracamy także do wydarzeń
z początku roku — wspominając nasz wkład w rozwój Wikimedii. Zapraszamy do lektury!
Redakcja

9 EDYCJA WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI
Na Stadionie Narodowym odbyła się
tegoroczna – dziewiąta już – edycja Warszawskich
Targów Książki. W dniach od 17 do 20 maja
Warszawa stała się polską stolicą literatury,
skupiając w jednym miejscu wszystkich miłośników
słowa drukowanego. Organizator spotkania –
Murator Expo - oraz partnerzy specjalni - Institut
Francais i Ambassade De France en Pologne zaplanowali na ten czas wiele wspaniałych atrakcji.

Statystyki robią wrażenie. Blisko 800 wystawców z 32 krajów świata, 1000 twórców, 1500 wydarzeń. To największa impreza poświęcona książce
organizowana w naszym kraju! Tradycyjnym targom
towarzyszyły spotkania z autorami, debaty, konferencje, warsztaty, lekcje literatury i historii, atrakcje
dla dzieci, wydarzenia artystyczno-literackie, nagrody branżowe, konkursy i wystawy. Miłośnicy książki
nie mogli narzekać na brak wrażeń!
Honorowy patronat nad Targami objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda,
zaś tematem przewodnim 9 edycji była 100 rocznica
odzyskania niepodległości przez Polskę. Odnosiły się
do niej debiutujące na targach tytuły, rozmowy
na Kanapie Literackiej, czy spotkania w salach konfe-

rencyjnych. Z tej okazji przygotowano także specjalny program dla dzieci powstały we współpracy
z Muzeum Niepodległości, Ośrodkiem Karta, czasopismem historycznym „Mówią Wieki”, Biblioteką
Narodową, Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Partnerem specjalnym Targów była Francja.
Zaprezentowała ona wystawę dotyczącą relacji polsko-francuskich w latach 1914-1921. Przygotowała
też szereg spotkań z francuskimi autorami i wydawcami, szczególny nacisk kładąc na francuski komiks
i jego bogaty dorobek.
Nowością na tegorocznych Targach były specjalnie przygotowane strefy tematyczne poświęcone
literaturze kryminalnej i fantastycznej, a także popkulturze i tematyce górskiej. W tym roku – w weekend – zadebiutował także tzw. Meet Point, stworzony na płycie stadionu. Tu można było spotkać twarze
znane z Internetu.

Warszawskim Targom Książki towarzyszyły
także inne wydarzenia. Wśród nich 12 Targi Książki
Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, Festiwal
Komiksowa Warszawa oraz – przeniesione do Internetu – Wirtualne Targi Książki.

Ciekawy był także program branżowy – skierowany do wydawców, księgarzy i bibliotekarzy.
Przedstawicielka Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego 17 maja uczestniczyła w towarzyszącej Targom prezentacji produktów firmy
ABE-IPS. Spotkanie skupione było na omówieniu
korzyści wynikających z zakupu anglojęzycznych baz
książek i czasopism. Omówiono elektroniczne bazy

wiedzy – takie jak: Evidence Based Acquisition Cambridge University Press, OUP Jurnals and Online
Products – Oxford University Press oraz McGraw-Hill
Education.
Wszystkich
wydarzeń
towarzyszących
Warszawskim Targom Książki nie sposób opisać. To
impreza przygotowana z rozmachem, na której – po
prostu – trzeba być!

WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ
WIKIMEDIA POLSKA CZYLI WIKIPROJEKT „BIBLIOTEKA”
W dzisiejszych czasach biblioteki mogą
pośredniczyć w dostępie do nowoczesnych źródeł wiedzy.
Placówki, mając świadomość zmieniającego się
w szybkim tempie otoczenia, powinny dostosować się
do wzrastającego zapotrzebowania informacyjnego
społeczeństwa. Dzięki uczestnictwu Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w projektach
tworzonych przez Wikimedię, my także dokładamy
swoją cegiełkę do nowoczesnego procesu szerzenia
wiedzy.
Wprowadzenie
Wikimedia Polska to jednostka przynależąca
do stowarzyszenia Wikimedia Foundation (WMF)1.
Jej celem jest wspieranie i promowanie projektów
WMF upowszechniających dostęp do wiedzy i wyróżniających się darmową treścią. Wikimedia jest
organizacją pozarządowa (non-government organization, NGO)2 działającą między strefą publiczną,
a prywatną. To stowarzyszenie pożytku publicznego
prowadzące aktywność dla dobra społecznego.
Organizacja samodzielnie określa swoje misje i plany, programy działania oraz struktury.
Stowarzyszenie Wikimedia Polska tworzy społeczność światowego ruchu Wikimedia, którego
głównymi zadaniami, wynikającymi ze statutu organizacyjnego3, są gromadzenie, rozwijanie oraz rozpowszechnianie zasobów edukacyjnych poprzez
otwarte, bezpłatne serwisy internetowe typu Wiki.
Wikipedia – encyklopedia internetowa
Jako exemplum międzynarodowej działalności
Wikimedii należy wymienić ogólnodostępną ency-

klopedię internetową Wikipedia, która charakteryzuje się otwartą treścią. Ideą oraz głównym założeniem tego projektu jest - jak określił to sam twórca
Wikipedii - „….próba stworzenia i rozpowszechnienia
wielojęzycznej wolnej encyklopedii o najwyższym
możliwym poziomie dla każdej osoby na Ziemi w jej
własnym języku”.4 Od momentu powstania w 2001
r. zainteresowanie Wikipedią stale rosło. Pod koniec
2015 r. wolna encyklopedia miała 288 wersji językowych i zawierała 36,9 milionów artykułów5. Tworzona wspólnie przez wielu wolontariuszy - internautów
oraz społeczności wikipedystów - rozrosła się
do ogromnych rozmiarów. W 2006 r. została nazwana przez tygodnik „Time” „kosmicznym kompendium
wiedzy” (cosmic compendium of knowledge).6
W obecnych czasach zasoby edukacyjne
upowszechnione w domenie publicznej na wolnych
licencjach są doskonałym źródłem wiedzy dostępnej
dla każdego. Funkcjonowanie Wikipedii - zgodnie
z zasadami licencji Creative Commons - oznacza,
że możemy kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści artykułów. „Gdy użytkownik wprowadza
własną treść, zachowuje prawo autorskie do tego
tekstu, lecz jednocześnie zgadza się bezwarunkowo
na udostępnienie własnej pracy na podanej licencji”.
Podstawą Wikipedii, a zarazem elementem
stanowiącym o jej istocie są następujące filary regulujące zasady edytowania: encyklopedyczność,
neutralny punkt widzenia, zachowanie praw autorskich, wikietykieta oraz modyfikacja stron. Pierwsza
z reguł mówi o nieprzedstawianiu twórczości własnej. Wszyscy autorzy powinni dążyć do precyzji
i zgodności ze źródłami, a prezentowane informacje

nie mogą wspierać żadnej określonej koncepcji.
Artykuł musi być opisany rzetelnie, tak aby żadnemu
z przekonań nie była przyznana jednoznaczna racja.
Zachowanie praw autorskich wiąże się z udostępnianiem i rozpowszechnianiem informacji zgodnie
z regulacjami prawnymi. Ideą Wikipedii jest także
kulturalne zachowywanie się, unikanie osobistych
ataków i nieuzasadnionych uogólnień oraz brak
sztywnych reguł w edytowaniu tekstu.
Maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP

Zgodnie z dewizą Stowarzyszenia Wikimedia
Polska, która brzmi „…Wyobraź sobie świat,
w którym każda osoba ma dostęp do sumy ludzkiej
wiedzy. Do tego właśnie dążymy.”7, 2 lutego 2017 r.
w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy „Przystanek Książka” odbył się maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie SBP”, przygotowany w ramach wikiprojektu „Biblioteka”. Przedsięwzięcie zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich dla uczczenia 100-lecia
organizacji oraz 15 lat działalności Wikipedii
w Polsce.
Założeniem projektu „Biblioteka” jest lepsze
opisanie w Wikipedii tematów poświęconych bibliotekom, bibliologii, bibliotekoznawstwu, wypracowanie odpowiednich kryteriów encyklopedyczności,
a przede wszystkim stworzenie lub uzupełnienie stu
biogramów postaci polskiej książki oraz przygotowanie i opracowanie nowych haseł wytypowanych
przez sekcję historyczno-pamiętnikarską SBP.

Współtworzenie Wikipedii może stanowić
świetną okazję do rozwijania wiedzy, poszerzania
umiejętności i kompetencji, zdobywania doświadczeń, a zarazem może być frapującą lekcją historii
rodzimego bibliotekarstwa oraz świetną zabawą.
Uczestnicy maratonu edycyjnego „100 haseł
na 100-lecie SBP”, reprezentujący różne środowiska
naukowe, dziennikarskie i bibliotekarskie np. Bibliotekę Politechniki Warszawskiej, Zachętę – Narodową
Galerię Sztuki czy Bibliotekę Publiczną Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawa, wnieśli swój wkład w szlachetne dzieło tworzenia internetowej encyklopedii.
Opracowano noty biograficzne: Konrada Baumgartena – drukarza, Bronisława Kocowskiego – bibliologa,
Małgorzaty Dybaczewskiej – wieloletniej członkini
SBP, Heleny Zacharowicz – bibliotekarki i Donalda
Bilińskiego – franciszkanina i bibliotekarza.8
Podsumowanie
Wikipedia to źródło rzetelnych informacji.
Dzięki pasji i wiedzy tysiąca wolontariuszy może
wciąż się rozrastać. Znaczna część uczestników
spotkania wykazywała chęć dalszych prac
nad rozbudową haseł.
Maraton edycyjny „100 haseł na 100-lecie
SBP” był doskonałym przedsięwzięciem, udowadniającym, że poprzez edytowanie haseł możemy przyczynić się do tworzenia świadomego społeczeństwa
informacyjnego.
__________
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Część otwierająca maraton edycyjny została
poświęcona podkreśleniu roli właściwego opisania
zagadnień związanych z bibliotekarstwem i zawodem bibliotekarza. Przedstawiono cele i idee przyświecające projektowi „Biblioteka”. Uczestnicy maratonu zapoznali się także ze specyfiką działalności
i misją stowarzyszenia Wikimedia Polska.
Przypominamy, że Wikipedystą może zostać
każdy - nie ma ograniczeń wiekowych czy zawodowych. Największą grupę osób edytujących hasła
stanowią studenci, ale nie brak również dzieci
od dziesiątego roku życia oraz osób starszych.
Do Wikipedii można dołączyć w każdej chwili i modyfikować strony, pod warunkiem akceptacji i przestrzegania zasad organizacji.

Wikimedia Foundation [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation.
2

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. nr. 96, poz. 873 z późn. zm.
3

Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska [online]. [Dostęp
28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikimedia.org/wiki/Statut.
4

Wikipedia [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia.
5

Tamże.

6

Grossman, L.,You-Yes, You-Are TIME’s Pearson of the Year.
Time [online], 2006, Vol. 168, No. 27/28. [Dostęp
28.12.2017]. ISSN 0040-781X. Dostępny w: http://
content.time.com/time/magazine/
article/0,9171,1570810,00.html.
7

Stowarzyszenie Wikimedia Polska [online]. [Dostęp
28.12.2017]. Dostępny w: https://pl.wikimedia.org/wiki/
Strona_główna
8

Lista uczestników [online]. [Dostęp 28.12.2017]. Dostępny w:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekt:Biblioteka/Uczestnicy/
Lista

PRACA I POLITYKA SPOŁECZNA

DZIENNIKI USTAW I MONITOR POLSKI

Nr 12/2017 Pracy i Polityki Społecznej był
ostatnim numerem ukazującym się w papierowej
formie. W bieżącym roku analizy artykułów z czasopism angielsko-, francusko- i niemieckojęzycznych
będą publikowane w formie elektronicznej na stronie internetowej Biblioteki, w zakładce „GBPiZS Nasze publikacje - PiPS”. Zakładki określające język,
pozwolą Państwu dotrzeć do listy tytułów czasopism w danym języku i analiz artykułów, które
w ramach danego tytułu będą sukcesywnie zamieszczane. Podział na miesiące pozwoli Państwu śledzić
dodawane na bieżąco analizy, bez potrzeby wyszukiwania ich poprzez tytuł czasopisma.

Informujemy, że od stycznia 2018 r. wybrane
pozycje z Dzienników Ustaw oraz Monitora
Polskiego związane z pracą i zabezpieczeniem
społecznym także prezentować będziemy w formie
elektronicznej na naszej stronie w zakładce „ZBIORY
- Bazy danych”.

Mamy nadzieję, że forma ta zapewni Państwu
szybsze dotarcie do interesujących artykułów
z zagranicznej prasy branżowej, prenumerowanej
przez naszą Bibliotekę.

RODZINA—PRACA—POLITYKA SPOŁ.
Bibliografia wydawana cyklicznie jako tygodnik. Zawiera przegląd najnowszych artykułów
z czasopism polskich. Dzięki temu opracowaniu mogą Państwo zorientować się, jakie tematy są aktualnie poruszane na łamach polskich czasopism z dziedziny rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.
=> więcej

WYKAZ NABYTKÓW

GBPiZS
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
tel. 22 642 04 73

(Komunikat Biblioteki) - miesięcznik. Prezentuje nowe nabytki - wydawnictwa zwarte gromadzone w ramach zakupów, wymiany oraz darów.
=> więcej

