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Międzynarodowy Dzień Dobroczynności.
„Quid enim melius aut quid praestantius bonitate et beneficentia”? Cóż jest bowiem lepszego i cóż znakomitszego 
od dobroci i filantropii? – zadaje pytanie mówca rzymski i polityk Marcus Tullius Cicero w swoim dziele pt. „De 
natura deorum (O naturze bogów, I, 121).
Wg współczesnej definicji, filantropia to nacechowana bezinteresownością aktywność polegająca na udzielaniu 
pomocy finansowej i materialnej osobom potrzebującym. Genezy pojęcia należy szukać w kulturze antycznej u 
starożytnych Greków. W języku starogreckim wyraz φιλανθρωπία (philanthropia-ludzkie uczucie, życzliwość, 
dobroć) stanowi zbitkę słów φιλέιν (philein-kochać) i άνθρωπος (anthropos-człowiek), od niego pochodzi też 
grecki przymiotnik – φιλάνθρωπος (philanthropos-filantropijny, kochający ludzi, życzliwy, łagodny). Do dziś 
mianem filantropa określamy człowieka miłosiernego i dobroczynnego, a filantropię – wartością etyczną. Wg słów 
wybitnego filologa klasycznego Tadeusza Sinki: Jak humanizm odnosimy do umysłu, tak cnotę filantropii do serca. 
Po raz pierwszy słowo pojawia się w literaturze starogreckiej, w epoce klasycznej, w tragedii poety greckiego 
Ajschylosa (525-456 a. C.), pt. „Prometeusz skowany”, w której bohater obdarowuje ludzi ogniem, wykradzionym 
Zeusowi z Olimpu. Tytan naraża się na gniew boga i okrutne męki. Słudzy Zeusa przykuwają Prometeusza do skały 
kaukaskiej i pozostawiają przy nim sępa, by mu szarpał wątrobę. Ajschylos, w usta sług Zeusa, karzących Tytana, 
wkłada słowa uzasadnienia: „Niech ma karę za swój czyn zbrodniczy – i z Zeusa niech się władzą nieuchronną liczy 
– i zrzeknie się miłości, którą ma dla człeka”. W oryginale (wers 11 Prologu), słowa te występują w następującym 
brzmieniu: „φιλανθρώπου δε παύεσθαι τρόπου” – (philanthropu de pauesthai tropu – aby zaniechał usposobienia 
miłującego ludzi). W języku łacińskim grecka cnota filantropii/dobroczynności oddawana była jako „caritas generis 
humani” – miłość rodzaju ludzkiego i rzadziej jako „humanitas”. Najsilniej akcentował ją Cyceron, który w 
wykładzie źródeł obowiązków (De Officiis, I, 20), do powinności wobec społeczności ludzkiej zalicza obok 
sprawiedliwości – dobroczynność, zwana też łaskawością i szczodrobliwością. Filantropia każe wg Cycerona nie 
zapominać wskazań Platona, że „urodziliśmy się nie tylko dla siebie, ale też dla przyjaciół” Na najwyższy poziom 
„humanitas” rzymska wzniosła się w stoickiej etyce Seneki — autora słów o człowieku jako rzeczy świętej dla 
człowieka (homo sacra res homini — Ad Lucillum 95,33), głosiciela humanitarnego traktowania niewolników — 
Epikteta oraz „filozofa na tronie” — Marka Aureliusza, który nakazywał miłować również nieprzyjaciół.



Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

Strona internetowa Biblioteki:  https://www.gbpizs.gov.pl/
Link do Katalogu Online:  http://aleph.gbpizs.gov.pl/F
Link do Biblioteki Cyfrowej  http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

Na przestrzeni dziejów następowała ewolucja, powstałego na gruncie kultury starożytnej Grecji pojęcia 
filantropii, i dla każdego z okresów rozwoju charakterystyczne były specyficzne założenia ideowe i jej 
określone formy instytucjonalne, a odległy, literacki przykład mitycznego Prometeusza, pierwszego 
dobroczyńcy i filantropa ludzkości znalazł wielu naśladowców w kolejnych epokach, w postaci postaw, 
działań filantropijnych, określonej postawy etycznej cechującej się zdolnością do poświęcenia i gotowością 
do pomocy człowiekowi.
Drodzy Czytelnicy! 
Serdecznie zachęcamy do rozwijania wiedzy na temat tradycji i współczesnych kontekstów filantropii/
dobroczynności. Polecamy następujące pozycje z naszego księgozbioru, dotyczące omawianej tematyki:
1. Dobroczynność, wolontariat, praca socjalna / Ewa Leś // W: Praca socjalna : 30 wykładów / red. 
nauk. Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : PWN, 2019. - S. 213-229. [sygn. 55141].
2. Dobroczynność, wolontariat i praca socjalna - od nakazów religijnych ku profesjonalizacji praktyk 
społeczno-kulturowych / Mikołaj Jacek Łuczak // W: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej / pod red. 
Mirosława Patalona. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 9-30. [sygn. 52783].
3. Działania prospołeczne a troska o egzystencjonalny wymiar wolontariatu / Grzegorz Piekarski. - 
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. - 358 s. [sygn. 56157].
4. Między filantropią a funkcjonalną kooperacją. Socjologiczne studium relacji między 
przedsiębiorstwem a szkołą wyższą - perspektywa CSR / Małgorzata Suchacka, Marek S. Szczepański // W: 
Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania / red. nauk. Sławomir Banaszak, Kazimierz 
Doktór. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2007. - S. 263-271. [sygn. 
49121].
5. Miłość-caritas jako charyzmat pracownika socjalnego / Ryszard Kozłowski // W: Religijne 
uwarunkowania pracy socjalnej / pod red. Mirosława Patalona. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 
2014. - S. 62-75. [sygn. 52783].
6. Od filantropii do pomocniczości : studium porównawcze rozwoju i działalności organizacji 
społecznych / Ewa Leś. – Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy ELIPSA, 2000. – 246 s. [sygn. 43057].
7. Opieka społeczna : (dobroczynność publiczna) / Kazimierz Koralewski. - Warszawa : Księgarnia F. 
Hoesicka, 1918. - 206 s. [sygn. 38741].
8. Polityka społeczna - wybór pomiędzy filantropią a samozaradnością / Julian Auleytner // W: System 
zabezpieczenia społecznego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / pod red. Katarzyny Głąbickiej i 
Marii Pierzchalskiej ; Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej ; Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia 
Społecznego. - Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, 2003. - S. 10-12. [sygn. 45732].
9. Socjologia dobroczynności : zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich / 
Jadwiga Królikowska – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – 358 s. [sygn. 46860].
10. Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce / Ewa Leś. – Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. – 
154 s. [sygn. 45079].
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Zachęcamy do zapoznania się z cotygodniowymi 
zestawieniami polskich artykułów z zakresu pracy 
i zabezpieczenia społecznego (wersja PDF po kliknięciu 
w dany tydzień):

➡ 23 - 29 maja 2022 r.

➡ 30 maja - 05 czerwca 2022 r.

➡ 06 - 12 czerwca 2022 r.

➡ 13 - 19 czerwca 2022 r.

https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/24-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/23-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/21-2022/
https://www.gbpizs.gov.pl/publikacje/przeglad-czasopism-polskich/2022-2/21-30-2022/22-2022/
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dostępne po linkiem:

➡ DPiZS

Nowości Działu Zbioru dla 
Niewidomych znajdują się po linkiem:
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Biblioteka czynna:
Poniedziałek - piątek od 9:00 do 15:30

Dodatkowo Biblioteka pełni dyżury (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym w 
godzinach pracy biblioteki pod nr: 537 838 509 lub 537 841 974):
- we wtorki i czwartki od 15:30 do 18:00
- w I i III sobotę miesiąca od 9:00 do 15:00
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