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Od Redakcji  
 
 Drodzy Czytelnicy ! 
  
 
       Oddajemy w Wasze ręce wakacyjny numer naszego kwartalnika.      
Zanim zaczniecie planować swoje wakacyjne wyprawy, chcielibyśmy 
zabrać Was w podróŜ do niezwykle malowniczego i róŜnorodnego kraju, 
jakim są Indie. PodróŜnicy mówią o nim masala (mieszanka) barw, 
kultur, religii i tańca.  
       Na początek zachęcamy do zapoznania się z artykułem 
pracownika naszego  Instytutu – mgr Agnieszki Łakomy – poświęconym 
problematyce poloników indyjskich z okresu II wojny światowej.              
      Gdy zapytamy bibliotekarza z kim kojarzą mu się Indie – z  
pewnością usłyszymy jedną odpowiedź – Shiyali Ramamritha 
Ranganathan. W tym numerze przypominamy sylwetkę ojca 
indyjskiego bibliotekoznawstwa i jego słynne „Pięć prawd 
bibliotekarstwa”. 
        Nasi studenci przybliŜą Wam aspekty współczesnej kultury 
masowej Indii a  takŜe odkryją istotę hinduizmu i tajemnice… świętej 
krowy.  
       Dla czytelników poszukujących muzycznych inspiracji mamy 
gotową odpowiedź na pytanie, jak moŜe wyglądać muzyczna droga z 
Indii do Polski. Przekonacie się o tym czytając artykuł poświęcony 
twórczości polskiego kolektywu muzycznego „Masala Soundsystem”.  
        W numerze nie zabrakło równieŜ artykułów dotyczących Ŝycia 
naszej Uczelni. W dziale tym zaprezentowaliśmy sprawozdanie z 
konferencji naukowej „Psychologia w bibliotece. Część II” oraz z 
promocji doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim. 
         Na zakończenie, nawiązując do poprzedniego numeru, w którym 
znalazło się sprawozdanie z pobytu naszej koleŜanki Dominiki 
Palecznej w Bratysławie, zorganizowanego w ramach studenckiej 
wymiany zagranicznej  programu  „Erasmus” – przedstawiamy dalszą 
cześć informacji o studiach na Słowacji. 
        
 

 
 
śyczymy słonecznych 
        wakacji !!! 
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Polonika indyjskie z       

okresu drugiej wojny 

światowej – uwagi 

wstępne   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Emigracyjne drogi Polaków 
w trakcie II wojny światowej 
przybrały róŜne kierunki. Jednym z 
nich   były Indie. Kraj ten bowiem 
rozpoczął przyjmowanie polskich 
uchodźców wojennych od 1940 r.1. 
Byli to przede wszystkim Polacy 
ewakuowani z niewoli rosyjskiej:     
w latach 1941 – 1942 dzieci, które 
bezpośrednio drogą lądową docie – 
rały do Indii, a od drugiej połowy 
1942 r. duŜe transporty uchodźców 
przybywające z Rosji przez Iran2. 
Na potrzeby ich zakwaterowania 
rozpoczęto tworzenie polskich 
ośrodków3: 
- Bandra k. Bombaju – tymczasowy 
sierociniec funkcjonujący od 2 
kwietnia do 15 sierpnia 1942 r.,  
- Panchgani – ośrodek opieki 
społecznej działający od kwietnia 
1943 r. do listopada 1946 r., 

                                                 
1 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne indyjskie z 

lat 1942-1948. Bejrut 1949. Nadb. z „Teki 
Bejruckiej” Zeszyt B, s. 145. 

2 TamŜe, s. 45; Polacy w Indiach 1942-1948 w 
świetle dokumentów i wspomnień : praca 
zbiorowa. Warszawa 2002, s. 33. 

3 Polacy w Indiach 1942-1948..., s. 33 

- Balachadi k. Jamnagaru, w 
którym od 15 sierpnia 1942 r. do 
1 listopada 1946 r. zamieszkiwały 
dzieci (w lutym 1946 r. było ich 
17674), 

- Country Club k. Karachi –          
w czasie od 4 września 1942 r. do 
2 października 1945 r. obóz 
przejściowy, przez który przeszło 
ok. 18 000 tysięcy osób5, 

-  Malir k. Karachi – obóz 
tymczasowy od 29 marca do 19 
sierpnia 1943 r.,  

- Valivade k. Kolhapur – 
funkcjonujące od 23 lipca 1943 r. 
do 22 lutego 1948 r. osiedle 
rodzinne i sierociniec, w połowie  

 1946 r. zamieszkiwane przez ok. 
4500 uchodźców6. 

  Oprócz tego duŜa grupa 
Polaków zamieszkiwała Bombaj,    
w którym pracował polski konsulat 
oraz inne placówki rządowe. 
Uchodźcy przebywali w Indiach aŜ 
do 1946 r., kiedy to rozpoczęto 
likwidację polskich osiedli. 
Ostatnia grupa Polaków wyjechała 
w czerwcu 1948 r.7.  
           W trakcie kilkuletniego 
pobytu Polaków w Indiach zrodziła 
się z jednej strony potrzeba zape- 
wnienia uchodźcom kontaktu        
z kulturą i słowem ojczystym,        
a z drugiej upowszechniania wiedzy    
o Polsce wśród ludności indyjskiej. 
Sprostać temu zadaniu miała 
zorganizowana polska akcja wyda- 
wnicza. Do poloników ukazujących 
się w Indiach w latach wojny i tuŜ 
po jej zakończeniu zaliczyć naleŜy 
przede wszystkim czasopisma i 
ksiąŜki wydawane przez Polaków, 
bądź dotyczące Polski. Oprócz tego 

                                                 
4 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 

indyjskie..., s. 145 
5 TamŜe. 
6 TamŜe. 
7 TamŜe. 



 5 

w lokalnej prasie indyjskiej 
ukazywało się wiele artykułów 
poświęconych tematyce polskiej 
oraz informacji o Ŝyciu  
kulturalnym uchodźców. Pisane 
one były przez samych Polaków 
m.in. Ludwika Sternbacha, jak i 
lokalnych dziennikarzy. Nie naleŜy 
takŜe zapomnieć o licznych 
broszurach, ulotkach, plakatach 
czy afiszach, które wykorzystywane 
były do informowania o róŜnych 
inicjatywach organizowanych przez 
Polaków. Władysław Błotnicki, 
który zajął się rejestracją biblio- 
graficzną poloników indyjskich z 
lat 1942-19488, tak ocenia polską 
akcję wydawniczą: „Pod względem 
liczby wydawnictw, naleŜy polski 
dorobek na terenie Indii postawić 
na drugim miejscu po Palestynie 
spomiędzy krajów bliŜszego i 
dalszego Wschodu”9.  
 
Czasopiśmiennictwo 
  
 W Indiach ukazywało się 
kilka tytułów polskich czasopism 
wydawanych przez róŜne instytu- 
cje. Delegatura Ministerstwa Pracy 
i Opieki Społecznej (MPiOS) przy- 
gotowywała dwutygodnik pt. „Polak 
w Indiach”. Pierwszy numer ukazał 
się juŜ w lutym 1943 r. Od sierpnia 
1945 r. przestał być oficjalnym 
organem MPiOS, a jego publikację 
przejął Związek Polaków w Indiach 
(ZPwI), zmieniając od nr 83. z paź- 
dziernika 1947 r. częstotliwość ty- 
tułu na tygodniową. „Polak                 
w Indiach” ukazywał się w  nakła-
dzie 2000 egzemplarzy, z których 
połowa przeznaczona była dla 

                                                 
8 Publikację tę W. Błotnicki opracował w 1949 r.  

poza Indiami, w Bejrucie, co spowodowało 
pewne problemy z dotarciem do całej produkcji 
oraz ustalenie danych niektórych publikacji.   

9 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 
indyjskie..., s.145. 

uchodźców indyjskich, a resztę 
rozprowadzano do innych skupisk 
Polaków na świecie. Redaktorem     
tego czasopisma został Michał 
Chmielowiec, a redaktorem naczel- 
nym Franciszek Sarnowiec. 
Z redakcją periodyku współ- 
pracowali takŜe Ludwik Sternbach 
oraz Alicja Kisielnicka. Do lutego 
1947 r. do „Polaka w Indiach”  
dołączano dodatek przeznaczony 
dla polskich dzieci, noszący tytuł 
„Słoniątko Indyjskie” (48 numerów, 
najpierw  4-stronicowych, potem 6 
lub 8 stronicowych), a redagowany 
przez Janinę Sułkowską. Zawierał 
on między innymi rebusy, opowia- 
dania polskie czy hinduskie  
bajki10. 

Innym tytułem wydawanym 
przez ZPwI był miesięcznik 
ilustrowany „Polish News”, który 
ukazywał się od stycznia 1942 r. 
najpierw w nakładzie 150 egz.       
a potem 1200 egz. Redaktorem 
pierwszego numeru była Wanda 
Dynowska11.  

ZPwI od czerwca 1946 r. 
publikował takŜe dla swoich 
członków ukazujący się na 
powielaczu na prawach rękopisu 
„Biuletyn Wewnętrzny”, który 
zawierał informacje i zarządzenia 
władz uchodźczych. Ostatni numer 
wyszedł w kwietniu 1947 r.12. 
 RównieŜ Związek Harcerstwa 
Polskiego był wydawcą kilku 
periodyków. Komenda chorągwi in- 
dyjskiej ogłaszała miesięcznik         
„W kręgu pracy”. Powstał on           
z inicjatywy Bronisława Pance- 
wicza, a redaktorem najpierw 
został Ludwik Naimski, później 
Anna Handerek, a „Tematem 

                                                 
10 E. Maresch (Polnik): Polonika indyjskie : 

wydawcy i wydawnictwa. W: Polacy w Indiach 
1942-1948..., s. 76-77. 

11 TamŜe, s. 74. 
12 TamŜe. 
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miesięcznika były zagadnienia 
harcersko-wychowawcze z duŜą 
domieszką tekstów historycznych,  
literackich i ogólnokształcących”13. 
Z czasopismem tym wychodził 
takŜe „Dodatek Informacyjny”, ale 
ukazało się tylko 7 jego numerów. 
 Krąg Wodzów Zuchowych 
Górki Wielkie wydawał z kolei 
kwartalnik „W kręgu wodzów”, 
który rozprowadzony był w jedno-                
stkach harcerskich funkcjonują- 
cych na Wschodzie. Przeznaczony 
był dla ruchu zuchowego, a jego 
redakcję powierzono Zdzisławowi 
Peszkowskiemu.  

Od 1945 r. powielano takŜe 
dwutygodnik redagowany przez 
Danutę Czech pt. „Młodzi”,            
a „Inauguracyjny egzemplarz anon- 
sował, Ŝe powstało ono z potrzeby 
wypowiedzenia się młodzieŜy”14. Na 
jego łamach przygodę z dzien- 
nikarstwem rozpoczynało wielu 
młodych ludzi.  

 Innymi periodykami ukazu- 
jącymi się w Indiach były m.in. 
wydawane przez Polish Relief 
Committee (Komitet Pomocy Pola- 
kom) biuletyn „Polish Relief Work” 
oraz „Poland Today”, czy powielane 
wewnętrznie od 1 września 1946 r. 
przez Polski Komitet Opieki nad 
Uchodźcami biuletyny „Informacja 
prasowa” i „Głos Osiedla”15. 
 
Wydawnictwa zwarte 
  
 NajpręŜniejszym polskim wy-  
dawnictwem działającym w oma- 
wianym okresie na terenie Indii 
była załoŜona m.in. przez W. Dyno- 
wską oraz Maurycego Frydmana 
Biblioteka Polsko-Indyjska. Celem 
przyświecającym tej instytucji było 
hasło, „by Polskę Indiom, a Indie 

                                                 
13 TamŜe, s. 79. 
14 TamŜe, s. 80. 
15 TamŜe, s. 74 i 79. 

Polsce pokazać”16. Początkowo       
Biblioteka Polsko-Indyjska prze-  
drukowywała opublikowane            
w Wielkiej Brytanii broszury 
informacyjno-propagandowe roz-
prowadzane później w hinduskich 
bibliotekach uczelnianych i publi-               
cznych, a mających przybliŜyć 
Hindusom Polskę. W późniejszym 
okresie wydawnictwo zajęło się 
publikacją poezji, zarówno tłuma- 
czeń poezji polskiej na język 
angielski i hindi, jak i poezji 
hinduskiej na język polski.              
W. Dynowska ogłaszała takŜe         
w ramach tego wydawnictwa 
własne utwory o Indiach i Polsce 
oraz tłumaczenia świętej księgi 
Hindusów i antologię pieśni 
indyjskiej.  
 W Indiach ukazywały się  
takŜe inne polskie druki.             
Ks. Antoni Jankowski był inicja- 
torem wydania m.in. przedruku 
Ewangelii według św. Marka, czy 
napisanego przez niego Małego 
modlitewnika17. Na potrzeby szkol- 
nictwa Ministerstwo Wyznań 
Religijnyci i Oświecenia Publi- 
cznego wydało m.in. Czytanki 
polskie dla kilku klas szkoły 
powszechnej (w postaci luźnych 
kart), Elementarz Marian Falskie- 
go, Język polski Zenona Klemensie- 
wicza, czy W pustyni i w puszczy 
Henryka Sienkiewicza.  

RównieŜ ZHP mogło poszczy- 
cić się wydaniem kilku pozycji 
ksiąŜkowych. W ramach Indyjskiej 
Biblioteki Harcerskiej ukazało się 
10 pozycji np. Krótki zarys geografii 
Indii Antoniego Dudryk-
Darlewskiego. Nakładem tej insty- 
tucji opublikowano takŜe kilka 
broszur, np. Apteczka polowa Marii 
Wysockiej, czy Kurs harców i obóz 

                                                 
16 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 

indyjskie..., s.146. 
17 E. Maresch (Polnik): Polonika indyjskie..., s. 75. 
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wędrowniczek – praca zbiorowa   
pod red. Zdzisława Peszkowskie- 
go18.  

Wydawaniem polskich publi- 
kacji zajmowały się takŜe inne 
organizacje. Szczegółowym omówie- 
niem polskiego ruchu wydawni- 
czego zajęli się m.in. Władysław 
Błotnicki, który w „Tece Bejruckiej” 
opublikował Polonica bibliografi- 
czne indyjskie z lat 1942-1948 
rejestrujące 131 pozycji róŜnych 
druków polskich i Polski dotyczą- 
cych19 oraz Eugenia Maresch 
(Polnik), która w pracy zbiorowej 
pt. Polacy w Indiach 1942-1948       
w świetle dokumentów i wspom- 
nień opisała polskie instytucje 
wydawnicze tamtego okresu. 
Niestety ze względu na trudności        
z dotarciem do wszystkich publi- 
kacji autorzy zwracają uwagę, Ŝe 
ich opracowania nie roszczą sobie 
pretensji do kompletności. Są one 
jednak rzetelnym i dokładnym 
omówieniem tego ciekawego aspek- 
tu działalności Polaków w Indiach.  
Informacje bibliograficzne 
dotyczące indyjskich poloników 
moŜna pozyskać takŜe z londyn-                    
skiej Bibliography of books in polish 
or relating to Poland: published 
outside Poland since September 1st., 
193920 oraz opracowanej przez 
Bibliotekę Narodową bibliografii   
Polonica  zagraniczne:  bibliografia  

                                                 
18 TamŜe, s. 75 i 79. 
19 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 

indyjskie..., s. 148. 
20 Bibliography of books in polish or relating to 

Poland: published outside Poland since 
September 1st., 1939. Vol. 1, 1939-1951 (No. 1-
5625). Comp. by J. Zabielska. Londyn 1954; 
Bibliography of books in Polish or relating to 
Poland: published outside Poland since 
September 1st 1939. Vol. 2, 1952-1957 and 
supplements to 1939-1951 (No 1-4175). Comp. by 
J. Zabielska. Londyn 1959. 

za okres od września 1939 do 1955 
roku21. 
 
Zakończenie   

 
Bardzo waŜnym zagadnie- 

niem dotyczącym ruchu wydawni- 
czego Polaków w Indiach były 
trudności, na które napotykano 
przy publikowaniu poloników. 
Największą z nich był brak 
polskich czcionek w indyjskich 
drukarniach oraz brak wykwalifi- 
kowanego personelu drukarskiego 
znającego język polski. Pierwszy 
zestaw polskich znaków zakupiła 
Ŝona brytyjskiego gubernatora 
prowincji Sind, Lady Daw. Później 
równieŜ niektóre polskie wydawni- 
ctwa zaopatrzyły się w polskie 
składy (m.in. Biblioteka Polsko-
Indyjska)22. We wrześniu 1946 r. 
uruchomiono pierwszą polską 
drukarnię, w której organizowano 
takŜe 6-miesięczne kursy dla 
drukarzy23. Innym problemem była 
takŜe bardzo wysoka cena papieru 
reglamentowanego przez władze 
oraz cenzura wychodzących publi- 
kacji. Na szczęście mjr Hardcastle, 
odpowiedzialny za cenzurę nie znał 
języka polskiego, a L. Sternbach 
cenzurujący polskie druki z ra- 
mienia władz brytyjskich, wiele 
tekstów, przede wszystkim praso- 
wych, traktował przychylnie24.  

 Innym aspektem funkcjo- 
nowania polskich druków w 
Indiach była organizacja polskich 
bibliotek. Informator o bibliote- 
kach polskich poza krajem  w 

                                                 
21 Polonica zagraniczne : bibliografia za okres od 

września 1939 do 1955 roku. T. 1-5. Warszawa 
1975-2003. 

22 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 
indyjskie..., s. 145; E. Maresch (Polnik): Polonika 
indyjskie..., s. 75. 

23 W. Blotnicki: Polonica bibliograficzne 
indyjskie..., s. 146. 
24 E. Maresch (Polnik): Polonika indyjskie..., s. 77. 
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latach 1939-194825 wymienia dwie 
polskie biblioteki działające        w 
tamtym okresie. Biblioteka 
Gimnazjum i Liceum    M. Curie-
Skłodowskiej została przeniesiona         
z Teheranu i działała w Valivade od 
1944 r. Posiadała w zbiorach 
ksiąŜki własne oraz wypoŜyczone 
przez MWRiOP, a z jej księgozbioru 
korzystali takŜe uczniowie innych 
szkół z Osiedla Polskiego. 
Biblioteka powszechna – Biblioteka 
Osiedla Polskiego mieściła się       
w świetlicy nr 1, a funkcję biblio- 
tekarki pełniła Jadwiga Kotlicka26. 
Biblioteka oprócz zbiorów 
wypoŜyczanych czytelnikom miała 
takŜe przygotowane 2 komplety 
ksiąŜek dla innych świetlic.              
W świetlicy odbywało się równieŜ 
głośne czytanie polskiej literatury. 
Wszystkie inicjatywy podejmowane 
przez Polaków w Indiach, pokazują 
jak waŜne miejsce w Ŝyciu 
uchodźców zajmowały ksiąŜka         
i czasopismo. Czytając je utrzymy- 
wano kontakt z polskim językiem        
i kulturą oraz przekazywano wiado- 
mości dotyczące wojny  i   ojczyzny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Biblioteki polskie poza krajem w latach 1938-
1948 : informator. Red. nauk. Barbara Bieńkowska 
; oprac. Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański ; 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Departament Dziedzictwa Narodowego. Poznań 
2005, s. 99. 
26 E. Słowikowski (Woyniłłowicz): Referat 

kulturalno-oświatowy w Valivade. W: W: Polacy 
w Indiach 1942-1948..., s. 376-377. 
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Zeszyt B, s. 145-172. 

3. Pazyra S.: Z dziejów ksiąŜki          
w czasie drugiej wojny 
światowej. Warszawa 1970. 

4. Polacy w Indiach 1942-1948           
w świetle dokumentów                     
i wspomnień : praca 
zbiorowa. Warszawa 2002.   
na obczyźnie 1940-1960: 
praca        zbiorowa. T. 2. 
Pod red. T. Terleckiego. 
Londyn 1965, s. 549-572. 

 
mgr Agnieszka Łakomy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 9 

Ojciec indyjskiego 

bibliotekoznawstwa: 

Shiyali Ramamritha 

Ranganathan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy zapytamy bibliotekarza 

co lub kto kojarzy mu się z India-                
mi, to niewątpliwie usłyszymy od- 
powiedź: Shiyali Ramamritha Ran- 
ganathan. KaŜdy bibliotekarz zna 
pięć praw bibliotekarstwa autor- 
stwa Ranganathana: 
1. KsiąŜki są po to, by z nich korzy- 
stać.  
2. Daj kaŜdemu czytelnikowi odpo- 
wiednią dla niego ksiąŜkę.  
3. KaŜda ksiąŜka ma swojego czy- 
telnika.  
4. Oszczędzaj czas czytelnika.  
5. Biblioteka jest Ŝywym, rozwija- 
jącym się organizmem27. 
 Prawa te wywarły wpływ na 
rozwój bibliotekoznawstwa, przede 
wszystkim dlatego, iŜ przypominają 
o rzeczach oczywistych i podsta-                    
wowych, a jednocześnie waŜnych     
i  ciągle   aktualnych.   Podjęto   się 
 

                                                 
27 O. Ungurian: Teoria i praktyka klasyfikacji 
fasetowej S. R. Ranganathana. Warszawa 1975, s. 
6. 
 

próby dostosowania tych praw do 
sytuacji bibliotek w dobie 
technologii informacyjnej. Michael 
Gorman w publikacji „The five laws 
of library science then now” 
przedstawił unowocześnioną wersję 
tych praw: 

1. Biblioteki słuŜą ludzkości. 
(Będziesz czerpać satysfakcję 
z usług dla uŜytkownika, 
dostarczając im materiały 
spełniające ich szeroko 
pojęte zapotrzebowania). 

2. NaleŜy szanować wszelkie 
formy przekazywania wiedzy. 
(Będziesz posługiwać się 
najbardziej efektywną meto- 
dą wyszukiwania informacji        
i dostarczać informację           
w najbardziej przydatnej 
uŜytkownikowi formie). 

3. Z dobrodziejstw technologii 
naleŜy korzystać  w sposób 
inteligentny, tak aby pod- 
nieść poziom usług. 
(Będziesz wykorzystywać 
technologie w sposób rozum- 
ny). 

4. Bibliotekarze powinni bronić 
swobodnego dostępu do in- 
formacji. Biblioteki są miej- 
scem przechowywania zbior- 
czych dokonań ludzkości          
i wiedzy pokoleń, kaŜdy więc 
powinien mieć dostęp do 
całości wiedzy.         
(Będziesz wykorzystywać no- 
we technologie np. Internet, 
do wspierania i  rozszerzania 
wolnego dostępu do wiedzy). 

5. Dewizą bibliotekarzy powin- 
no być „szanujmy przeszłość 
i budujmy przyszłość”.  
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6. Dysponując wiedzą wcze- 
śniejszą, nie niszcząc jej,            
a wykorzystując do budowa- 
nia przyszłości, sprawimy, Ŝe 
biblioteki będą niezniszczal- 
ne.28   

 
        Shiyali Ramamritha Ranga- 
nathan urodził się 9 sierpnia 
1892 r. w wiosce Shiyali, w okręgu 
Madras (obecnie stan Madras) w 
Indiach jako syn Rammamrithy 
Ayyara i Seethalakshmi. Ojciec 
zajmował się uprawą ryŜu oraz 
posiadał średniej wielkości majątek 
ziemski. Rammamritha Ayyara 
zmarł w 1898 r., gdy Shiyali miał 
zaledwie sześć lat. Seethalakshmi’a 
zmarła w 1953 r. Ranganathan 
miał dwójkę rodzeństwa – brata       
i siostrę. Rodzina naleŜała do kasty 
brahminów. Dzięki pozycji jaką 
miała oraz szacunkowi jakim 
cieszył się ojciec, najstarszy syn 
mógł z łatwością zdobyć 
wykształcenie.  

Ranganathan zdał egzamin 
dojrzałości w Hindu High School     
w Shiyali w 1908/1909 r.  
Następnie uczęszczał do Madras 
Christian College, zaś po jego 
ukończeniu przez pięć lat studio- 
wał matematykę na poziomie 
magisterskim na uczelniach  
w Mangalore (w stanie Karnataka), 
Coimbatore i w Madrasie. Uzyskał 
stopień magistra matematyki         
w 1916 r. i chciał być nauczycielem 
matematyki. Przydały mu się umie- 
jętności zdobyte na kursie                    
w Teachers College (Saidapet, 
Madras). W 1917 r. został asyste- 
ntem, a następnie docentem w 
katedrze matematyki uniwersytetu         

                                                 
28 Taraszkiewicz B.: Ranganathan – bibliotekarz z 

przypadku?! „Bibliotekarz” 2005, nr 7-8, s. 32. 

 

w Madrasie i pozostał na tym 
stanowisku do 1923 r.   

W latach 1920 – 1923 wykła- 
dał na Government College, 
Coimbatore oraz na Presidency  
College i  University of Madras.     
W związku z tym, iŜ biblioteka 
University of Madras musiała być 
stworzona praktycznie od podstaw 
powołano w 1924 r. stanowisko 
University Librarian. Przyjęto ok. 
900 podań. Najlepszym kandyda- 
tem okazał się S. R. Ranganathan 
legitymujący się wykształceniem 
matematycznym. Dodatkowym wa- 
lorem był fakt, iŜ miał juŜ 
doświadczenie nauczycielskie oraz 
zacięcie naukowe.  

Stanowisko nie do końca 
satysfakcjonowało Ranganathana. 
Postanowił zatem powrócić do roli 
wykładowcy. Aby uniknąć utraty 
bibliotekarza władze uczelni 
zaproponowały mu umowę, na 
mocy której miał wyjechać do 
Anglii i tam studiować bibliote- 
koznawstwo. Zgodnie z nią, jeśli po 
powrocie nadal chciałby wykładać, 
to uczelnia przywróci go do zajęć 
dydaktycznych.  

     W Anglii Ranganathan podjął 
 studia w University College           
w Londynie. Była to wówczas 
jedyna uczelnia w Wielkiej Brytanii, 
która kształciła bibliotekarzy na 
poziomie magisterskim. To właśnie 
tam zainteresował go problem 
klasyfikacji. Wykłady z tego 
zakresu prowadzone były w sposób 
rutynowy, więc Ranganathan sa- 
podzielnie przestudiował klasyfki- 
kację dziesiętną i próbował znaleźć 
rozwiązanie związanych z nią 
błędów. Tak właśnie powstały 
pierwsze szkice systemu Colon 
Classification (CC), czyli Klasyfika- 
cji Dwukropkowej. Pomysł struktu- 
ry CC narodził się w sklepie              
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z  zabawkami podczas oglądania 
Meccano29.  

Nazwa samej klasyfikacji 
pochodzi od dwukropka, który 
stanowi jedyny element łączący 
symbole w pierwszej wersji 
Klasyfikacji Dwukrokowej. Składa- 
ła się ona z 32 działów głównych      
o zakresie obejmującym dyscypliny 
od nauk przyrodniczych po nauki 
społeczne. Druga wersja klasyfika- 
cji została opracowana    w latach 
1950-1952. Tutaj pojawiły się juŜ 
42 działy główne. Istotą Klasyfikacji 
Dwukropkowej jest jej dwuwymia- 
rowość. Ranganathan wprowadza 
dwa podziały. Pierwszy to podział 
treści piśmiennictwa według klas 
głównych opartych na klasyfikacji 
nauk, zaś drugi podział obejmuje 
pięć kategorii ontologicznych pojęć 
szczegółowych (zwanych izolatami) 
składających się na tematy doku- 
mentów. 

Pierwsze zastosowanie klasy- 
fikacji miało miejsce w bibliotece 
statku, na którym Ranganathan 
wracał z Anglii do kraju. Przeorga- 
nizował on cały tamtejszy księgo- 
zbiór. 

Po powrocie do Madrasu 
Ranganathan objął posadę Univer – 
 sity Librarian w University of 
Madras, gdzie przepracował 20 lat 
(1925 – 1944). Okres ten 
zaowocował pomocą przy tworzeniu 
Stowarzyszenia Bibliotek Madrasu.  

W pierwszych latach swej 
pracy bibliotecznej Ranganathan 
poświęcił się zatem opracowywaniu 

                                                 
29 Meccano – jest  to zabawa polegająca na 

budowaniu pojazdów, obiektów i innych 
konstrukcji. Modele składa się z kółek, silników, 
bloków metalowych lub plastikowych, pasków, 
płytek, prętów i wielu innych mechanicznych 
komponentów, które – powiększone – moŜna 
znaleźć w prawdziwych mechanizmach 
przemysłowych. Podstawą konstrukcji jest system 
dziurek i przewierconych otworów w elementach 
dających wiele moŜliwości w budowaniu.  

zagadnień związanych z 
klasyfikacją – Klasyfikacja 
Dwukropkowa (1933). W tym 
okresie równieŜ powstało pięć praw 
dotyczących pracy bibliotekarza 
(1931). Niestety z powodu 
problemów z administracją uczelni 
musiał zmienić miejsce pracy.      
W latach 1945-1954 pracował jako 
bibliotekarz i profesor  nauk 
bibliotecznych na Hindu University 
in Varanasi (Banaras). DuŜym 
osiągnięciem tego okresu jest 
skatalogowanie całego księgozbioru 
bibliotecznego. W okresie sześciu 
lat (1947 – 1954) pracę na Hindu 
University połączył z wykładami na 
uniwersytecie w Delhi. Potrafił 
stworzyć wokół siebie pręŜnie 
działające środowisko badawcze, 
stanowiące szkołę biblioteko- 
znawstwa. W uznaniu wybitnych 
zasług w zakresie organizacji 
bibliotekarstwa i osiągnięć nauko-
wych uniwersytet w Delhi przyznał 
mu w 1948 r. tytuł doktora honoris 
causa.  
  W  latach  1955 – 1957 
przebywał w Szwajcarii, gdzie 
zawiodły go sprawy osobiste (ślub 
syna). Po powrocie do Indii osiadł 
na stałe w Bangalore. Powrócił 
takŜe na uniwersytet, tym razem 
był to Vikram University w Ujjain. 
W 1962 r. załoŜył Documentation 
Research and Training Centre in 
Bangalore, któremu teŜ przewo- 
dniczył. Pozostał jego honorowym 
dyrektorem przez pięć lat. Był 
takŜe doŜywotnim wiceprzewo- 
dniczącym Brytyjskiego Stowarzy- 
szenia Bibliotekarzy jak i  hono-
rowym przewodniczącym Komitetu 
Teorii Klasyfikacji FID, członkiem 
Międzynarodowego Komitetu 
Ekspertów Bibliotekoznawstwa 
ONZ oraz Międzynarodowego Komi- 
tetu Bibliograficznego UNESCO.     
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         W 1965 r. rząd Indii                  
w uznaniu jego zasług uhonorował 
Shiyali Ramamrithę Ranganathana 
tytułem National Research   
Professor.  

Od czasów londyńskich  
bibliotekarstwo stało się prawdziwą 
pasją Ranganathana. Według niego 
organizacja bibliotek ma znaczenie 
dla całego narodu. Stwierdzenie to 
potwierdził tworząc narodowy plan 
rozwoju bibliotek w Indiach. 
Elementami tego planu była sieć 
bezpłatnych bibliotek publicznych 
oraz Indyjska Biblioteka Narodowa.   

MoŜna powiedzieć, iŜ Ranga- 
nathan Ŝył biblioteką. Spędzał        
w niej nawet 13 godzin dziennie 
przez siedem dni w tygodniu. Nie 
korzystał takŜe z moŜliwości  
wzięcia urlopu. Jednak jego praco- 
holizm najpełniej objawił się         
w dniu ślubu w 1928 r. kiedy po 
ceremonii udał się do biblioteki. 
Nie było to jednak pierwsze 
małŜeństwo bibliotekarza. W 1907 
r. pojął za Ŝonę Rukmini, która 
zginęła w wypadku w 1928 r. 
Pierwszy związek nie przyniósł 
potomstwa. Drugą Ŝoną Ranga- 
nathana była Sarada (zmarła         
w 1985 r.), z którą miał jednego 
syna. Obydwie Ŝony wspierały 
męŜa w pasji i pracy bibliote- 
karskiej.  
 Shiyali Ramamritha Ragana- 
nathan zmarł 27 września 1972 r. 
w wyniku powikłań zapalenia 
oskrzeli. Przez całe Ŝycie pisał 
autobiografię zawodową, publiko- 
waną w odcinkach, zatytułowaną 
„A Librarian Looks Back”. 

Profesor Ranganathan był 
członkiem, sekretarzem i przewo-                   
dniczącym wielu, głównie indyj- 
skich komitetów i organizacji 
związanych z bibliotekami i doku-               
mentacją. Był równieŜ członkiem 
kolegiów redakcyjnych czasopism 

bibliotekarskich, bibliotekoznaw- 
czych i dokumentacyjnych hindus- 
kich  i amerykańskich (7 tytułów). 

S. R. Ranganathan jest 
autorem 62 ksiąŜek oraz ponad 
1500 artykułów i referatów.  

 
Do jego najbardziej znanych 

pozycji ksiąŜkowych naleŜą: 
- Five Laws of Library Science 
(1931) 
- Colon Classification (1933) 
- Classified Catalogue Code (1934) 
- Library Administration (1935) 
- Model Library Act (1935) 
- Prolegomena to Library 
Classification (1937) 
- Library Classification: 
Fundamentals & Procedures (1944) 
- Post-War Reconstruction of 
Libraries in India (1944) 
- Dictionary Catalogue Code (1945) 
- Education for Leisure (1945) 
- Elements of Library Classification 
(1945) 
- Library Organization (1946) 
- National Library System: A plan 
for India (1946) 
- Classification and International 
Documentation (1948) 
- Preface to Library Science (1948) 
- Classification, Coding and 
Machinery for Search (1950) 
- Library Development Plan for 
India (1950) 
- Library Manual (1951) 
- Library Book Selection (1952) 
- Library Legislation, a Handbook 
to Madras Library Act (1953) 
- Library Service for all (1965) 
- Education and Library System of 
the Nation (1971). 
 
Bibliografia: 
 

1. Bojar B.: Słownik 
encyklopedyczny 
informacji, języków i 
systemów informacyjno-
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wyszukiwawczych.    
Warszawa, 2002. 

2. Shiyali Ramamrita 
Ranganathan. [dostęp 
14.05.2008]. Dostępny         
w World Wide Web: 
http://w3.uniroma1.it/vr
d/mathematics/I- 
Ranganathan.html. 

3. Sosińska-Kalata B.: 
Klasyfikacja. Warszawa, 
2002. 

4. Steckel M.: Ranganathan 
for Ias. [dostęp 
14.05.2008]. Dostępny w 
World Wide Web: 
http://www.boxesandarro
ws.com/view/ranganatha
n_for_ias.  

5. Taraszkiewicz B.: 
Ranganathan – 
bibliotekarz  z 
przypadku?! 
„Bibliotekarz” 2005, nr 7-
8, s. 30-33. 

6. Ungurian O.: Teoria i 
praktyka klasyfikacji 
fasetowej S. R. 
Ranganathana. 
Warszawa, 1975. 

 
Rys. Shiyali Ramamritha 
Ranganathan: 
 
http://bibliomaniak.w.interi
a.pl/bibliotekarstwo.html 

 
 

                  Klaudia Zatońska 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

INDIE: kolorowy zakątek  

              ziemi 
 

          Indie, państwo w Azji 
Południowej,  zajmujące większość 
subkontynentu indyjskiego,       
wielowyznaniowe i wielokulturowe. 
Niestety nadal uznawany jest za 
kraj trzeciego świata. Jednak ma   
w sobie coś magicznego, co 
przyciąga ludzi z kaŜdego zakątka 
kuli ziemskiej, ma wiele kolorytu, 
którego nie ma Ŝadne inne państwo 
świata.  
        W swoim tekście chciałabym 
przybliŜyć państwo, które według 
mnie jest pełne barw i baśniowości. 
Państwo, które urzeka swoją 
fantazją i które jak Ŝadne inne na 
świecie umie się tak dobrze 
sprzedać na komercyjnym rynku. 
INDIE – według mnie to najbardziej 
kolorowy kraj na świecie. Dlatego 
chciałabym przedstawić kilka 
aspektów jego współczesnej, ale 
wyrosłej z historii, kultury 
masowej. 
        Indie to kraj, który od zarania 
swych dziejów, czyli od ok. 2500 r. 
p.n.e. aŜ do dzisiejszych czasów, 
miesza w sobie barwy, kulturę... 
dosłownie wszystko, co się da. Nie 
na próŜno moŜna usłyszeć, Ŝe Indie 
są masala (mieszanka). W Indiach 
wszystko jest masala – i kino 
(masala movie), i przyprawy, i 
herbata (masala chai), i taniec. 
 

 
 
 

suszone owoce i przyprawy masala 
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TadŜ Mahal 

Ludzie często mówią, Ŝe jest 
to biedny kraj, pozbawiony barw. 
Nic bardziej mylnego! Bogactwo, 
jakie w sobie kryje ten azjatycki 
zakątek jest ogromne. Od 
przeuroczych krajobrazów – 
najwyŜszych na świecie łańcuchów 
górskich po tropikalne wybrzeŜa. 
Indie to mozaika ludów i miejsc. To 
kraj, który u zwiedzających 
wzbudza niejednokrotnie skrajne 
uczucia, ale NIKOGO nie 
pozostawia obojętnym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

święto Holi: najbarwniejsze 
święto Hindusów 

        RóŜnorodne grupy etniczne, 
które zamieszkują Indie (jest ponad 
1000 odmian języka hindi) 
zachowały od wieków swoją 
toŜsamość, wzbogacają kraj 
Indusów religią (w Indiach jest      
6 głównych religii – hinduizm, 
buddyzm, dŜinizm, sikhizm, 
chrześcijaństwo, islam), sztuką, 
tańcem, muzyką, strukturą 
administracyjną,      architektoniką 

(nie znam Ŝadnego innego państwa, 
które by przywiązywało taką duŜą 
wagę do barw, które mają swoją 
określoną symbolikę). Kraj ten 
zamieszkują ponadto bardzo 
interesujący ludzie, otwarci na 
świat i inną kulturę, ale nie 
pozwalający na ingerencję w swoją 
tradycję i obyczajowość, które 
uwaŜają za świętość. 

 

 

 

 

 

 

Hinduska Trimurti (Triada) 
najwyŜszych bogów; od lewej: Brahma 
(personifikacja stwórczego pierwiastka, 

Absolutu; to on wyznacza chronologiczne 
ramy istnienia świata, jugi), Wisznu 

(ochraniający i podtrzymujący stworzenie; 
to on inkarnuje się w postaci awatarów) i 

Śiwa (bóg destrukcji) 

Kultura Indii sięga czasów 
prehistorycznych, kiedy to pojawiły 
się pierwsze plemiona Harappów     
i MohendŜo Daro. Na obyczajowość 
i tradycje, czyli na całą kulturę 
indyjską, składa się ich etykieta, 
tradycja, do której mają niemalŜe 
święty stosunek, narodowe stroje, 
takŜe ich specyficzny taniec            
i muzyka, teatr i wreszcie film.                                          
 JuŜ od najdawniejszych 
czasów u Hindusów wykształciła 
się etykieta. Mieszkańcy Indii, 
nawet jeśli są biedni, są bardzo 
gościnni i skłonni do sporych 
wyrzeczeń i starań, by odpowiednio 
ugościć odwiedzające ich osoby. 
Wobec męŜczyzn, zwłaszcza męŜów 
i teściów, kobiety przyjmują 
postawę szacunku.  Szacunek   jest      



 15 

teŜ właściwy w relacjach                 
z duchownymi i urzędnikami. 
TakŜe małŜeństwa róŜnią się w 
znaczny sposób od tych, które są 
nam doskonale znane. Pomimo to, 
Ŝe istnieją formalne róŜnice                 
w procedurze zawierania związków 
małŜeńskich w zaleŜności od 
regionu i wyznania, małŜeństwa 
aranŜowane są tradycyjne dla 
prawie kaŜdej społeczności             
w Indiach. Dziś, poza 
zamieszkującą w miastach klasą 
średnią, są wciąŜ szeroko 
praktykowane tego typu związki. 
MałŜeństwa z miłości postrzega się 
zazwyczaj źle – jako impulsywne 
akty namiętności. Przez instytucję 
aranŜowanego małŜeństwa w 
obrębie kasty rodzice kontrolują 
nie tylko swoje dorosłe dzieci, ale 
strukturę społeczną i cały system 
kastowy. Generalnie w kraju 
istnieją dwa modele małŜeństwa: 
północno-indyjski, w którym 
męŜczyzna nie moŜe poślubić 
bliskiej kuzynki oraz południowo-
indyjski, w którym kuzynka 
pierwszego stopnia jest idealną 
małŜonką. Na południu zdarzają 
się teŜ małŜeństwa pomiędzy 
wujem i siostrzenicą lub bratanicą. 

 

 

 

 

 

 

 

zaślubiny hinduskie 

Innym waŜnym aspektem 
współcześnie  promowanej  kultury 
indyjskiej jest strój. Tradycyjny 
indyjski strój, zazwyczaj 
drapowane tkaniny, takie jak sari 
w przypadku kobiet i dhoti lub 
lungi w przypadku męŜczyzn, róŜni 
się pod względem kolorystyki i 
stylu     w zaleŜności od regionu, 
czego przyczyną są między innymi 
zmiany klimatyczne. Dodatkowo, 
pod wpływem historycznego 
panowania Brytyjczyków, noszone 
są spodnie   i koszule w stylu 
zachodnim. 

   sari                        

 salwar kameez 

dhoti 

Jedna z hinduskich legend 
opowiada, Ŝe świat został 
stworzony przez tańczącego Śiwę. 
Występował on wtedy pod postacią 
Nataraja (Pan tańca), a sekrety 
tańca sam Brahma zawierzył 
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Bharacie, który opisał je w 
traktacie zatytułowanym Natjaś – 
astra i to on jest do dziś 
podstawowym podręcznikiem 
wszystkich form hinduskiego tańca 
klasycznego. Tak więc są one 
tańcami sakralnymi, związanymi z 
mitologią hinduską. Nawet samo 
ich pochodzenie uwaŜane jest za 
święte. Początkowo były tańczone 
wyłącznie w świątyniach przez 
specjalnie wyszkolone do tego celu 
kapłanki-tancerki,   zwane   dewa -  
dasi. Celem tańca było uwolnienie 
duszy od świata materialnej ułudy i 
połączenie jej z boskością. 

 

 

 

 

 

          Dziś taniec w Indiach 
uwaŜany jest równieŜ za formę 
rozrywki. Nieraz moŜna zobaczyć 
na ulicach miast tańczących 
Hindusów. Taniec jest formą 
okazywania szczęścia i radości. 
Tańczy się, by wysławić boga, gdy 
zdarzy się coś radosnego 
(narodziny dziecka, udane zbiory, 
szczęście w  rodzinie, ślub  córki...). 

 

teatr uliczny 

Omawiając współczesny taniec nie 
sposób nie wspomnieć    o muzyce, 
która równieŜ wiąŜe się w sposób 
szczególny z teatrem jak  i 
współczesnym kinem. Muzykę 
indyjską, jak kaŜdą moŜna 
podzielić na klasyczną i na 
rozrywkową. Muzyka klasyczna jest 
ściśle powiązana z Wedami a 
rozrywkowa z kinem 
współczesnym. Klasyczna muzyka 
indyjska sięga korzeniami 
najstarszych dokumentów tradycji 
hinduistycznej, Wed. Samaweda, 
jeden z czterech zbiorów 
wchodzących w skład Wed, szeroko 
zajmuje się muzyką. Klasyczna 
muzyka indyjska wywodzi się          
z praktyk medytacyjnych. 
Wszystkie cztery formy tych 
melodii (ragi) mają wpływać na 
róŜne czakry (centra energetyczne) 
na drodze do Kundalini. Klasyczna 
muzyka indyjska jest z natury 
monofoniczna i opiera się na 
pojedynczej linii melodycznej 
osnutej wokół jednego tonu. 
Wykonania tej muzyki bazują 
melodycznie na konkretnych 
ragach, a rytmicznie na talach. 
RozróŜnia się dwa typy muzyki 
klasycznej: muzykę klasyczną 
północnych i muzykę  
południowych Indii. Typowe 
instrumenty uŜywane w muzyce 
północnych Indii to między innymi 
sitar, sarod, tambura, bansuri, 
shenai, sarangi i tabla. 
Instrumenty wykorzystywane w 
muzyce południowych Indii to 
głównie gottuvadyam, vina, 
mridanga, kanjira i skrzypce. Z 
pośród wielu wybitnych 
klasycznych muzyków ja wymienię: 
Allauddin Khan, Omkarnath 
Thakur,  Gangubai Hangal,  
Bhimsen Joshi, Ravi Shankar                                    
Allauddin Khan, Omkarnath 
Thakur, Gangubai Hangal,  



 17 

muzyków   z   północnych  Indii   a 
takŜe : Gopala Pillai, M. S.           
Subbulakshmi, Dr M. Balamura –                                        
likrishna, T.V.Sankaranarayanan.            
      Współczesna muzyka  
rozrywkowa indyjska, to w 90% 
muzyka filmowa. Paradoksalnie 
muzyka filmowa to być albo nie być 
dla współczesnego filmu. ŚcieŜki 
muzyczne znane są co najmniej na 
miesiąc przed premierą filmową        
i jest grana zarówno w rozgłośniach 
radiowych jak i w programach 
muzycznych. Większość muzyków 
takich jak np. Sonu Nigam (mega 
gwiazda muzyczna w Indiach)czy 
Shaan, Shankar Mahadevan to 
wokaliści, którzy udzielają swojego 
głosu w partiach muzycznych         
w filmach i odgrywają znaczącą 
rolę równieŜ w promocji filmu. 

 

 

 

 

 

Purandara Dasa, zwany ojcem  
muzyki południowych Indii 

           W Indiach istnieje wiele 
form tradycyjnego teatru, który 
łączy      w sobie muzykę, taniec                    
i improwizowany lub oparty na 
scenariuszu dialog. Zakorzenione 
często w hinduskiej mitologii, ale 
zapoŜyczające teŜ ze 
średniowiecznych romansów,          
a takŜe aktualnych społecznych          
i politycznych  wydarzeń formy 
teatralne  to między  innymi 
'bhavai' (stan Gujarat), 'jatra' 
(Zachodni Bengal), 'nautanki' i 
'ramlila' (Północne Indie), 'tamasha' 
Maharashta), 'terukkuttu' (Tamil 

Na  Nadu) oraz 'yakshagana' 
(Karanataka). 

 

To właśnie staroŜytnemu teatrowi 
zawdzięczamy dzisiejsze kino 
indyjskie. Mumbaiskie produkcje 
sięgają swymi korzeniami właśnie 
do indyjskiego teatru. Kino 
indyjskie, znane na całym świecie 
jako Bollywood, to idealna reklama 
kraju i jego mieszkańców. Filmy te 
to paleta barw,  muzyki, tańca, gry 
uczuć i nadziei. Mają w sobie nutkę 
agitacji  skierowanej na swoje 
państwo (praktycznie kaŜdy film    
w pewien  sposób wychwala Indie   
i podkreśla to, Ŝe są piękne, 
wspaniałe i bez Ŝadnych wad). 
JednakŜe jest w   nich takŜe coś co 
przyciąga widza i  chcąc nie chcąc 
wzbudza u niego  chęć  
odwiedzenia tego kraju, zobaczenia 
fatamorgany, którą karmi nas 
obraz filmu. W filmie tym nie 
doszuka się nikt  wulgaryzmu, 
taniej akcji,  strzelaniny czy wręcz 
wyuzdanych scen. Bollywood 
pokazuje obraz  taki jaki moŜna 
zobaczyć  będąc      w Indiach. 
Sprzedaje  on  kulturę i obyczaje  
Hindusów. Śmieje się z ich  
przywar, ale takŜe  kreśli codzienne  
problemy, które nękają 
przeciętnego  obywatela. Bolly (tzn. 
Bollywood a pieszczotliwie 
zdrabniany przez  fanów  kina 
indyjskiego)   gra na  naszych 
uczuciach    –    wzrusza,    bawi    i 
skłania do przemyśleń.                 
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              Podsumowując moje 
rozwaŜania na temat szeroko 
pojętej kultury Indii, chciałabym 
podkreślić kilka faktów.                
Po pierwsze, Indie to kraj 
wielobarwny i wielokulturowy, a 
zarazem bardzo przyjazny i otwarty 
na ludzi i nowoczesną kulturę. 
Otwartość ta jednak nie zatraca 
hinduskich tradycji, przekonań       
i ich specyficzną kulturę.  

 

 

 

 

 

        Nowoczesne aspekty kultury 
indyjskiej – taniec, muzyka i kino – 
przenikają się nawzajem i tworzą ze 
sobą spójną całość. Mogą razem 
występować, ale mogą teŜ tworzyć 
osobną sztukę i kaŜdy kto choć 
trochę interesuje si.ę kulturą 
indyjską zrozumie owe 
przedstawienia. ZdąŜając do 
konkluzji zachęcam wszystkich do 
zgłębiania lektur poświęconych 
zarówno samym Indiom jak i ich 
kulturze. Abyście przez lekturę 
mogli musnąć przynajmniej w 
małej mierze azjatyckiego giganta i 
poczuć jego zapach. A szczęśliwców 
zapraszam na wycieczkę do Indii. 

Adresy rysunków: 

Rys. 1 TadŜ Mahal: 

http://theta.uwb.edu.pl/~knmi
sm/gazeta/nr015/obr15/tadz_
mahal.jpg 

Rys. 2 Suszone owoce i 
przyprawy: 

http://www.spicesofindia.co.uk
/ acatalog/TRS-Supari-Pan-
Masala-Big.gif 

Rys. 3 święto Holi: 
najbarwniejsze święto 
Hindusów: 

http://manorama.1108.cc/ima
ges/holi.jpg 

Rys. 4 Hinduska Trimurti 
(Triada) najwyŜszych bogów; 
od lewej: Brahma 
(personifikacja stwórczego 
pierwiastka, Absolutu; to on 
wyznacza chronologiczne 
ramy istnienia świata, jugi), 
Wisznu (ochraniający i 
podtrzymujący stworzenie; to 
on inkarnuje się w postaci 
awatarów) i Śiwa (bóg 
destrukcji): 

http://www.astro.uni.torun.pl/
~kb/Artykuly/U-PA/H-
Cal1Triada.jpg 

Rys. 5 zaślubiny hinduskie: 

http://img117.imageshack.us/i
mg117/9545/lubym8.jpg 

Rys. 6 tradycyjne stroje 
hinduskie: 

http://www.ourasia.co.uk/sho
pping/images/IANSH10009.JP
G 

http://www.jaipurhandicrafts.c
om/products/Kurta-
Pajamas/Kurta-Pajamas27.jpg 

http://images.exoticindiaart.co
m/saris/burgundy_baluchari_s
ari_depicting_an_indian_weddin
g_yf34. jpg  

Rys. 7 klasyczny taniec 
indyjski – tancerka: 

http://www.samos.pl/pix/tanie
c.jpg  

Rys. 8 taniec na ulicach Indii: 

http://www.zoto.com/jarekj/im
g/original/ca68dc15a96ebb15d
dbbb9825893a558-.jpg  
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        Rys.9 Purandara Dasa, zwany         
ojcem muzyki południowych 
Indii: 

 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gr
afika:Purandara.jpg  

Rys. 10 Przedstawienie 
teatrane: 

http://www.odyssei.com/image
s/culture/1193317777_indiath
eatre.jpg  

Rys. 11 Bollywood:  

http://www.gambling911.com/
Bollywood.jpg 
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dostęp w Internecie 
28.02.2008: 
http://www.odyssei.com/
pl/culture/indie.php 

2. Klasyczna muzyka 
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iki/Klasyczna_muzyka_in
dyjska 
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Tajemnice świętej 
 

krowy, czyli o  
 

hinduizmie słów kilka… 
 

 

 

 

 

 

 

           Hinduizm jest główną religią 
Indii. Szacuje się, Ŝe religię tę 
wyznaje obecnie około 640 mln 
ludzi na całym świecie. Hinduizm 
ewoluował w ciągu tysięcy lat, 
dzięki temu składa się na niego 
wielka róŜnorodność tradycji, 
wierzeń, poglądów filozoficznych i 
mitów. Korzenie hinduizmu sięgają 
epoki Ariów, którzy przybyli do 
Indii wraz ze swoim panteonem 
męskich bóstw w drugim 
tysiącleciu p.n.e. Z kolei religia 
ludów tubylczych, zamieszkujących 
dolinę Indusu, koncentrowała się 
na kulcie płodności oraz kulcie 
Bogini Matki. Ariowie przyswoili 
wiele spośród tych wierzeń.  
           We wszystkich religiach 
monoteistycznych spotykamy wiarę 
w spersonifikowanego Boga, który 
jest wiecznym, wszechwiedzącym i 
wszechmocnym stwórcą świata i 
człowieka. Gdybyśmy natomiast 
spróbowali policzyć wszystkich 
hinduskich bogów, doszlibyśmy do 
około 3 300 000.  
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Wszyscy bogowie i wszystkie 
boginie hinduistyczne są 
„aspektami” (postaciami, 
przejawami) brahmana, odwiecznej 
boskiej zasady. Brahmana to 
absolutna, najwyŜsza świadomość, 
jednakŜe nietoŜsama ze stwórcą 
świata. Brahmana nie jest takŜe 
dla Hindusów obiektem kultu ani 
czci. Hindus moŜe jedynie czcić i 
wyznawać określone „aspekty” 
brahmana – bogów. Hindusi 
zapytani o charakterystykę swoich 
bóstw odpowiadają: „To same 
imiona, Bóg jest tylko jeden”. 
Zachodni badacze sklasyfikowali 
skomplikowany panteon 
hinduskich bóstw, wyróŜniając 
poszczególne rodziny bogów. 
Trimurti – hinduski odpowiednik 
Trójcy Świętej, łączy w sobie trzy 
aspekty absolutu (brahmany): 
Brahmę – stwórcę, Wisznu – 
zachowawcę, oraz Śiwę – 
niszczyciela, który dba o 
cykliczność dziejów świata. 
Własności tych trzech boskich 
istot, które posiadają szereg 
własnych „aspektów” wzajemnie 
krzyŜują się i uzupełniają.  
          Pozwolę sobie teraz 
przybliŜyć nieco najwaŜniejsze 
bóstwa hinduskie: 
 Brahma – w triadzie Trimurti ه
Brahma jest „aspektem” boga 
absolutnego, jako stwórca świata. 
Brahmę przedstawia się jako 
postać o czterech obliczach, 
zwróconych w cztery strony świata. 
W rękach dzierŜy cztery „Wedy” – 
najstarszą grupę religijnych 
tekstów  sanskryckich,   stanowią -  
cych całość ówczesnej wiedzy 
człowieka o świecie ludzi i bogów.  
 Wisznu – druga postać w ه
Trimurti. Imię Wisznu pochodzi od 
słowa  „wisz”,  co znaczy   „działać”. 
Pierwotnie kojarzony ze słońcem, 
jest opiekunem wszechświata i 

ucieleśnieniem miłości, prawdy, 
porządku i łaski. Dla swoich 
wyznawców jest  najwyŜszym 
bytem, z którego pochodzi 
wszystko, co istnieje. Wisznu 
dosiada Garudy – mitycznego 
ptaka lub spoczywa na 
kosmicznym węŜu zwanym Ananta. 
Aby przywrócić kosmiczną 
równowagę, pojawiał się na ziemi 
pod postaciami dziewięciu 
awatarów, czyli wcieleń. Spośród 
nich niektóre były ludźmi, inne 
zwierzętami. Dziesiąty awatara ma 
dopiero nastąpić. Wisznu jest 
uznawany za stróŜa i obrońcę 
dharmy – wiecznego prawa. Wisznu 
pojawia się na świecie jako awatar 
(zstąpienie), jeśli ludzkość bliska 
jest utraty dharmy. Są to m.in.: 
Matsja (ryba), Kurma (Ŝółw), 
Waraha (dzik), Narasimha 
(człowiek-lew), Wamana (karzeł), 
Paraśurama (Rama z toporem), 
Rama (człowiek), Kryszna (człowiek 
o niebieskiej skórze) oraz Kalkin, 
który jest ostatnim awatarem 
Wisznu. Ostatni awatar ma pojawić 
się pod postacią konia na końcu 
kalijugi – epoki, w której obecnie 
Ŝyjemy, by zaprowadzić porządek i 
harmonię. Niektóre wisznuickie 
szkoły uwaŜają za „zstąpienie” 
Wisznu takŜe Buddę i Jezusa. 
 .Śiwa – trzecie bóstwo Trimurti ه
Śiwa jest wieloznaczną figurą, 
skupiającą w sobie róŜne 
własności. Jest sprawcą, a zarazem 
niszczycielem, stojącym między 
Ŝyciem a śmiercią. Jest uwaŜany za 
bóstwo odrodzenia i oczyszczenia. 
Często przedstawiany z sierpem 
księŜyca we włosach oraz trzecim 
okiem na czole, które umoŜliwia 
mu widzenie duchowe. Śiwa ma 
ponoć 1008 imion i „aspektów”, 
zarówno męskich, jak i kobiecych. 
Jednym z jego aspektów jest 
Durga, co znaczy „niezgłębiona”. 
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Durga jest dualną – raz niszczącą, 
raz błogosławiącą – boginią. 
Pomaga wszystkim ludziom w 
zdobyciu wiedzy. W świątyni Durgi 
w Kalkucie bezpłodne kobiety 
modlą się o potomstwo (w 
szczególności o synów). Kolejnym 
„aspektem” Śiwy jest Kali – 
„czarna”. Kali jest przeraŜającą 
boginią czasu i śmierci, 
pogromczynią  demonów  i  sił   zła.  
 Ganeśa – bóstwo mądrości i ه
sprytu. Patron uczonych i nauki, 
opiekun ksiąg, liter, pisarzy i szkół. 
Według wierzeń jest to syn Śiwy i 
jego małŜonki Parwati. 
Przedstawiany jest zwykle jako 
czteroręki męŜczyzna z głową 
słonia (według mitu Śiwa pozbawił 
przypadkiem Ganeśę głowy, którą 
zastąpił głową słonia) i jednym 
kłem. W jednej z rąk Ganeśa 
trzyma zwykle naczynie ze 
słodyczami. MałŜonkami Ganeśi są 
Buddhi (inteligencja) i Siddhi 
(sukces). 
         Oprócz wiary w wielu bogów, 
w wierzeniach hinduskich 
funkcjonują powszechnie znane 
święte symbole, takie jak Ganges, 
sylaba „Om”,  czy   „święta  krowa”. 
Ganges to największa z rzek Indii, 
mająca swój początek w 
Himalajach, które według wierzeń 
są siedzibą bogów. Jej 
personifikacją jest bogini Ganga. 
Pielgrzymi przybywają nad Ganges, 
by odwiedzić święte miejsca, np. 
Bednares, w którym miał urodzić 
się Śiwa. Jeśli Hindus umrze nad 
brzegiem Gangesu, a następnie 
jego prochy zostaną wrzucone do 
rzeki, uwaŜa się, Ŝe spotkała go 
najlepsza z moŜliwych śmierci. 
DuŜe znaczenie mają teŜ święte 
kąpiele w Gangesie, którym 
przypisuje    się    moc     usuwania  
wszelkich skaz, przewinień, chorób 
i dolegliwości. Wedy – powstałe w 

czasach staroŜytnych święte księgi 
hinduizmu – mówią o niezwykłym 
szacunku i miłości, jaką otaczano 
krowy. Bramini (kapłani) hodowali 
krowy w świątyniach, a ich 
karmienie i doglądanie było aktem 
religijnym. Z czasem krowa w 
Indiach stała się symbolem 
boskości, obfitości, płodności i 
dobrobytu. To łagodne stworzenie 
jest przez Hindusów uwaŜane za 
jedną z siedmiu matek człowieka. 
Hindusi nie czczą krów jako takich, 
traktują je jednak z szacunkiem i 
unikają jedzenia wołowiny. 
Podarowanie komuś krowy jest 
wyrazem szacunku i poboŜności. 
Pięć produktów pochodzących od 
krowy to: mleko, jogurt, ghi 
(sklarowane masło), sproszkowany 
nawóz i mocz. Wszystkie te 
produkty odgrywają bardzo waŜną 
rolę w hinduizmie gdyŜ tworzą tzw. 
panćagawja – substancję o 
wyjątkowych właściwościach 
oczyszczających. Krowa w Indiach 
dawniej była symbolem 
pomyślności, dziś w świątyniach i 
sanktuariach po  otwarciu stawia 
się ją przed posągiem bóstwa, aby 
zapewnić światu jego 
błogosławieństwo. Świętą sylabą 
dla kaŜdego Hindusa jest OM, 
uwaŜana za pranasienie wszelkich 
mantr, czyli mających wielką moc 
boskich słów i dźwięków. Dźwięk 
A-U-M jest tą jedną odwieczną 
sylabą, w której zawiera  się  
przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość.            
             Mówiąc o hinduizmie nie 
wypada nie wspomnieć o 
reinkarnacji oraz obchodach świąt 
religijnych. Samo słowo 
reinkarnacja jest zestawieniem 
dwóch członów: inkarnacja 
(wcielenie) i przedrostka re 
(oznaczającego powtórzenie czegoś). 
Reinkarnacja, czyli dosłownie 
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„ponowne wcielenie” jest to więc 
pogląd, według którego dusza po 
śmierci ma moŜliwość powtórnych 
narodzin w nowym ciele. Hindusi 
wierzą, Ŝe dusza człowieka moŜe 
przejść w ciało nowonarodzonego 
dziecka, zwierzęcia, a nawet 
rośliny. Cykl śmierci i ponownych 
narodzin dusz trwa nieprzerwanie 
aŜ do pełnego zjednoczenia z 
brahmanem, co oznacza 
oczyszczenie duszy z wszelkiego 
zła. Hindusi wierzą, Ŝe niemoŜliwe 
jest bezpośrednie sterowanie 
procesem przechodzenia do 
następnego wcielenia. O jego 
kierunku decyduje karma (prawo 
przyczyny i skutku, podstawowe 
prawo Kosmosu). Człowiek moŜe 
jedynie starać się spełniać dobre, 
zgodne z karmą uczynki, co 
skutkuje wcieleniem się po śmierci 
w lepszy byt, zaś pogarszanie 
własnej karmy powoduje wcielenie 
się w gorszy byt.  
 W róŜnych rejonach Indii 
obchodzi się odmienne święta. 
RóŜnią się takŜe święte miejsca, do 
których wędrują pielgrzymi. MoŜna 
jednak wymienić kilka świąt 
wspólnych dla większości 
wyznawców hinduizmu. Jednym z 
takich świąt jest Diwali – Święto 
Światła, kojarzone z kultem bogini 
szczęścia i pomyślności – Lakszmi. 
Charakterystycznym elementem 
tego święta, nazywanego takŜe 
hinduskim Nowym Rokiem, są 
sztuczne ognie i fajerwerki. 
Kolejnym popularnym świętem jest 
wiosenne święto Holi. Jego 
charakterystycznymi elementami 
są okazjonalne Ŝarty i okresowe 
zniesienie większości tabu. 
Najsłynniejszą pielgrzymką Hindu – 
sów jest odbywająca się co 12 lat 
tzw. Kumb Mela, połączona z 
kąpielą w świętej rzece Ganges.  

 Podsumowując, hinduizm 
jako jeden z najstarszych systemów 
religijnych, z całą gamą 
przynaleŜnych mu sekretów, 
zawiłości i odłamów, nie pozwala 
na wyczerpujący opis. Hindusi Ŝyją 
w świecie, który uformowały 
prastare tradycje oraz wiele 
wpływów z odmiennych kultur. 
Mieszkańcy Indii mają stałe tego 
poczucie i często zdarza się, Ŝe 
nawet oni sami nie znają dokładnie 
źródeł swoich wierzeń.  
         Jakkolwiek złoŜony byłby 
hinduizm jako system, to jednak 
zawsze widać w nim walkę o 
wartości etyczne i moralne. Od 
dawna podkreśla się szczególną 
tolerancję, jaką Hindusi okazują 
odmiennym wierzeniom. My, ludzie 
Zachodu, poszukujemy jednej 
prawdy, podczas, gdy Hindus wie, 
Ŝe to wielość prawd składa się na 
jedność. Oryginalność i 
niezwykłość tej barwnej religii 
sprawia, Ŝe próby rozwikłania jej 
tajemnic są dla badaczy wciągającą 
przyjemnością. Szczerze więc 
zachęcam wszystkich czytelników 
do zapoznania się z literaturą 
wykazaną w bibliografii 
załącznikowej. 
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Z Indii do Polski 

przez... Jamajkę: 

muzyczne inspiracje 

 

 

 

 

 

 

          

        Potraficie sobie wyobrazić 
połączenie kultury, melodyki           
i instrumentów z Indii, jamajskich 
rytmów, muzyki folkowej, rapowej 
melorecytacji w języku polskim,      
a do tego wszystkiego dodane 
elektroniczne brzmienia? Czy  
jesteście w stanie uwierzyć, Ŝe         
z takiej mieszanki wybuchowej 
moŜe powstać ciekawy twór? 
NiezaleŜnie od udzielonych przez 
Was odpowiedzi warto przekonać 
się o tym na własne uszy.  

      Mowa o twórczości polskiego 
kolektywu muzycznego o nazwie 
Masala Soundsystem. Wszystko 
zaczęło się w 2002 r. Pomysł 
tworzenia dźwięków 
zainspirowanych muzyką Indii 
powstał w czasie promowania przez 
Maxa Cegielskiego jego ksiąŜki pt. 
Masala.. Podczas jednego ze 
spotkań autorskich przedstawił on 
tamtejszą muzykę taneczną. 
Recepcja zaprezentowanej muzyki 
była zdecydowanie pozytywna. 
Wtedy M. Cegielski zaczął szukać 
osób zainteresowanych (podobnie 
jak on sam) etno brzmieniami, z 

którymi mógłby tworzyć muzykę 
odmienną od tej, którą na co dzień  

 

słyszymy w komercyjnych stacjach 
radiowych. Zdecydowanie mniej 
czasu zajęłoby wymienienie gatun- 
ków muzycznych i inspiracji, 
których nie znajdziemy w muzyce 
Masali od wyliczenia elementów 
składających się na twórczość 
soundsystemu. Tylko najpierw  
musielibyśmy znaleźć coś, czego 
muzycy nie wykorzystują.  

           W twórczości soundsystemu 
zdecydowanie najsilniejszy związek 
widać z kulturą Indii. I nie mam tu 
na myśli tylko muzyki, choć 
oczywiście na niej wszystko się 
opiera. Wykorzystanie nietypowych 
dla nas instrumentów (wykorzy- 
stuje) się np. sarangi), zawie- 
rających ćwierćtony skal wscho- 
dnich – stanowi trzon tego, co 
tworzy Masala. Ale do tego docho- 
dzą projekcje filmów indyjskich 
podczas koncertów, taniec brzu- 
cha, taniec indyjski... NaleŜy tu teŜ 
wspomnieć o nawiązaniach do 
religii hinduskich. Nie chodzi tu 
jednak o wiarę w bóstwa, czy 
oddawanie szacunku świętym kro- 
wom, ale o system etyczny, który 
jest wspólny dla wszystkich odła- 
mów hinduizmu. Podstawową war- 
tość stanowi miłość, a wszystkie 
istoty są sobie równe, niezaleŜnie 
od czynników róŜniących, m.in. 
niezaleŜnie od wyznawanej religii. 
To przesłanie przewija się w tek-               
stach utworów pochodzących          
z pierwszej płyty kolektywu. 

Czy nie brzmi to jak idea 
wyciągnięta z ust rastafarianina? 
Owszem, jest to przekonanie  
wspólne etyce hinduskiej                 
i rastafariańskiej, a członkowie 
soundsystemu niewątpliwie są 
zainspirowani nie tylko Wschodem, 
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ale takŜe odległą geograficznie, ale 
bliską sercu Jamajką. Typowy dla 
tamtych stron jest postulat wyra- 
Ŝony w wyśpiewanej przez Gutka 
(Piotra Gutkowskiego) piosence 
zatytułowanej As one. Kwintesencję 
tekstu piosenki moŜna zamknąć       
w nieco wytartym juŜ (aczkolwiek 
ponadczasowym) haśle Live as one. 
Oczywiście nie obyło się bez  
inspiracji muzycznych z Jamajki.         
W części piosenek przebija się 
muzyka ragga i dancehall.  

Oczywiście soundsystem nie 
istniałby bez DJ’ów. Dodają oni 
muzyce współczesnego, elektroni- 
cznego brzmienia, wykorzystują 
skreczowanie. Wyjątkowo pomy- 
ślnie wypadło wplecenie 
drum’n’bass’u do takich piosenek 
jak PendŜab-Bułgaria-Polska, 
Rangija czy XXI wiek. Przy ostatniej 
z wymienionych piosenek warto na 
chwilkę przystanąć, poniewaŜ jest 
to cover utworu z repertuaru 
legendarnego zespołu polskiej 
sceny punk rockowej, Dezertera. 
Przeszło dwudziestoletni tekst nie 
stracił na aktualności, a ubranie go 
w indyjsko-elektroniczne dźwięki 
dało niesamowity efekt. Rzadko 
zdarza się, aby przy tak rewolucyj- 
nej transformacji pierwowzoru 
powstało coś tak niezwykłego,         
i Ŝeby nie dokonano przy tym pro- 
fanacji w oczach wielbicieli orygi- 
nału. 

Masalę Soundsystem tworzy 
zespół ludzi, choć trudno mówić      
o stałym składzie. Skład 
koncertowy róŜni się od składu 
soundsystemowego, do tego docho- 
dzi cały sztab bardziej lub mniej 
stałych współpracowników. Po- 
szczególne piosenki nie miałyby          
w sobie takiej magii, gdyby nie 
osobowości członków i przyjaciół 
grupy takich jak na przykład 

Gutek, członkowie Cinq G (DuŜe Pe 
i Mista Pita), M. Cegielski, Daniel 
Moński, Rafał Kołaciński i Maciek 
Cierliński (obsługujący nietypowe 
w naszym pojęciu instrumenty), 
czy Maciek Szajkowski z Kapeli Ze 
Wsi Warszawa. 

   Masala Soundsystem jest 
aktualnie  w trakcie prac nad 
nowym albumem. Nie miałam 
okazji go posłuchać, ale według 
subiektywnych informacji „z dru-                     
giej ręki” nowe nagrania są jeszcze 
lepsze od tych wydanych na 
pierwszej płycie noszącej tytuł Long 
play. Tym, którzy nie słyszeli dotąd 
muzyki Masali, pozostaje nadrobić      
zaległości, a pozostałym – 
oczekiwać nowego albumu. 
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Z śYCIA NASZEJ UCZELNI
 

 

Sprawozdanie                   
z konferencji naukowej 

„Psychologia                    
w bibliotece. Część II” 
Chorzów 4.04.2008 r. 

 

Z całą pewnością moŜna się 
zgodzić ze stwierdzeniem, Ŝe 
bibliotekoznawstwo jest interdyscy- 
plinarną dziedziną wiedzy. 
Niejednokrotnie na jego gruncie 
splatają się ścieŜki róŜnych nauk, 
w tym równieŜ psychologii, która 
odgrywa niebanalną rolę w pro-               
cesie komunikacji z uŜytkowni-                          
kiem korzystającym z usług naszej 
instytucji. Jak się zachować 
w relacjach bibliotekarz-czytelnik? 
Czy nasza postawa i strój ma 
znaczenie? Czy da się walczyć ze 
stereotypem bibliotekarza? Jak 
efektywnie zarządzać zespołem 
pracowników? Na tego typu pyta- 
nia starali się odpowiedzieć ucze- 
stnicy konferencji „Psychologia                       
w bibliotece”, zorganizowanej przez 
Bibliotekę WyŜszej Szkoły Banko- 
wej Wydziału Zamiejscowego  
w Chorzowie. Spotkanie odbyło się  
4 kwietnia 2008 r. w ramach XIV 
Forum Bibliotekarzy Sekcji 
Bibliotek Szkół WyŜszych Stowa- 
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich i 
było juŜ drugą edycją cyklu na ten 
temat. 

Prawie 180 zgromadzonych 
uczestników, którzy jak się okazało 
przybyli ze wszystkich regionów 
Polski, miało moŜliwość wysłucha- 
nia referatów czterech prelegentów. 
Całość spotkania została 
podzielona na dwie części, które 

oddzielała krótka przerwa na kawę 
i dyskusję. Z uwagi na to, Ŝe 
poruszony temat jest bardzo 
rozległy, czas wszystkich prezenta- 
cji wynosił około godziny. 
Poszczególne części konferencji 
kończyły się  krótkimi wystąpienia- 
mi sponsorów. 

Na otwarciu konferencji 
mgr Bogumiła Urban, Przewodni- 
cząca Sekcji Bibliotek Szkół 
WyŜszych SBP i Dyrektor Biblioteki 
WSB w Chorzowie, uczciła chwilą 
ciszy pamięć Bronisławy Burek, 
niedawno zmarłej załoŜycielki 
Sekcji.  

Jako pierwszy zaprezento- 
wał swoje wystąpienie mgr 
Radosław Miller, reprezentujący 
firmę Wrześniewski & Miller S. C., 
który w wykładzie Biblioteka 
zorientowana na uŜytkownika. 
Wybrane aspekty komunikowania 
przybliŜył podstawy efektywnej 
komunikacji  z uŜytkownikiem. 
Kolejna prelegentka, dr BoŜena 
Jaskowska (Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
wygłosiła tekst zatytułowany Gesty 
obok słów: mowa ciała dla 
bibliotekarzy. Temat popularny, ale 
tym razem zaprezentowany z nieco 
innej strony i wzbogacony o liczne 
przykłady graficzne, w tym zdjęcia 
samej prelegentki oraz polskich 
polityków. Dość oŜywiona dyskusja 
zakończyła pierwszą część obrad. 

 O stereotypie bibliotekarza 
i walki z nim napisano juŜ tysiące 
stron, ale nadal warto mówić o 
świadomym kreowaniu wizerun- 
ku biblioteki. Ten temat w wystą-
pieniu Między wizerunkiem a 
stereotypem poruszyła mgr Renata                    
Augustyn (Centrum Informacji 
Biznesowej i Europejskiej 
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Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
w Krakowie) – krótko, konkretnie 
i ciekawie, a dla niektórych trochę 
kontrowersyjnie…  

Ostatnim z zaproszonych 
gości był Dyrektor Biblioteki 
Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej TWP 
we Wrocławiu – dr Stefan Kubów, 
którego wystąpienie zatytułowane 
Znaczenie poznawania i 
kształtowania osobowości 
w sprawnym zarządzaniu kadrami 
w bibliotece wzbudziło zaintere- 
sowanie nie tylko tzw. 
„kadrowców”. Według prawideł, 
jeśli właściwie dobierzemy zakres 
obowiązków do osobowości 
pracownika, mamy większe szanse 
na to, Ŝe zarówno nasz podwładny, 
jak i uŜytkownik mający z nim 
kontakt, będą zadowoleni. Całość 
spotkania zakończyła się uro- 
czystym bankietem, w którym 
udział brali członkowie Sekcji 
Bibliotek Szkół WyŜszych SBP oraz 
zaproszeni goście. 

Konferencja w załoŜeniu 
nastawiona była na dyskusje, stąd 
teŜ po kaŜdym wystąpieniu był czas 
na refleksje. Momentami bardzo 
oŜywione głosy i wiele ciekawych 
spostrzeŜeń bibliotekarzy –
praktyków pozwoliły skonfrontować 
teorię z rzeczywistością. Wnosząc            
z zainteresowania jakie wzbudziła 
ta konferencja, moŜna stwierdzić, 
Ŝe temat wart był podjęcia i miejmy 
nadzieję, Ŝe będzie kontynuo- 
wany... 
        

Sylwia Bem 
Martyna Darowska 

 

 

 

 

 

„śaden uczony           
nie wierzy temu,                      

co przeczyta 
w ksiąŜkach” - 
sprawozdanie                

ze 103 promocji 
doktorskiej                    

w Uniwersytecie Śląskim 
 
 
      W dniu 13.03.2008 r.             

o godzinie 12.00 w auli Kazimierza 
Lepszego w budynku rektoratu 
Uniwersytetu Śląskiego odbyła się 
103. uroczystość promocji 
doktorskiej, w której brało udział          
6 doktorów habilitowanych oraz  
28 doktorów UŚ.  

     TuŜ po godzinie 12.00 do 
auli weszli: Jego Magnificencja 
Rektor UŚ - prof. zw. dr hab. 
Janusz Janeczek a takŜe 
prorektorzy          i dziekani: prof. 
dr hab. Barbara KoŜusznik – 
prorektor ds. Współpracy i 
Promocji, prof. UŚ dr hab. Maciej 
Sablik – dziekan Wydziału 
Matematyki, Fizyki           i Chemii, 
ks. prof. dr hab. Wincenty  Myszor 
– dziekan Wydziału Teologicznego, 
prof. UŚ dr       hab.     Jadwiga 
Stawnicka – prodziekan ds. 
Studiów Zaocznych, Wieczorowych 
i Podyplomowych Wydziału 
Filologicznego oraz profesorowie 
trzech wydziałów UŚ: 
Filologicznego, Matematyki, Fizyki  
i Chemii oraz Teologicznego, m. in.: 
prof. dr hab. Marian Kisiel, prof. dr 
hab. Marek Piechota, prof. dr  hab. 
Jarosław Polański,  ks. prof. dr 
hab. Jerzy Szymik, prof. dr hab. 
Piotr śmigrodzki.  

    Następnie uroczyście 
wprowadzono promowanych 
doktorów habilitowanych i 
doktorów. Pierwszą część 
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uroczystości prowadziła prof. dr 
hab. B. KoŜusznik. Na początku 
sylwetki doktorów habilitowanych 
przedstawiła prof. UŚ dr hab. J. 
Stawnicka. Sylwetki doktorów 
przedstawili ich promotorzy. Po 
ogłoszeniu, iŜ doktorzy habilitowani 
i doktorzy spełnili wymagane 
warunki ogłoszono, iŜ uzyskują oni 
stopień naukowy. Wszyscy 
promowani złoŜyli uroczyste 
przyrzeczenie – po czym nastąpiły 
gratulacje  i  wręczenie dyplomów. 

Podczas 103 promocji 
dyplomy doktora habilitowanego          
w dziedzinie nauk humanisty- 
cznych otrzymali: dr hab. Mariola 
Jarczyk z Instytutu Biblioteko- 
znawstwa i Informacji Naukowej 
UŚ, dr hab. Ewa Jurczyk oraz dr 
hab. Krzysztof Uniłowski; w dzie- 
dzinie nauk fizycznych i matema- 
tycznych: dr hab. Roman Badora, 
dr hab. Maria Jastrzębska oraz dr 
hab. Jolanta Prywer. 

Dyplomy doktora w dziedzi-                        
nie nauk humanistycznych otrzy- 
mali z kolei: dr Łukasz Adamczyk, 
dr Piotr Bajer, dr Aleksandra Ewa 
Banot, dr Dorota Chłopek, dr 
Marta Cuber, dr Magdalena Fręś,            
dr Monika Krakowska, dr Ewa 
Łupińska-Rogała, dr Tomasz  
Nowak, dr Monika Peter, dr 
Magdalena Pluskota,  dr Agnieszka 
Pluta, dr Tomasz Pyzik, dr 
Aleksandra Rutkowska, dr Ewa 
Ulitzka. W dziedzinie nauk 
chemicznych, fizycznych i matema-                        
tycznych byli to: dr Anna Bajorek, 
dr Aleksandra Biegun, dr Wojciech 
Burian, dr Iwona Dębiec, dr Rafał 
Korlacki, dr Gabriela Kramer-
Marek, dr Agnieszka Mencel, dr 
Robert Musioł, dr Barbara 
Podeszwa, dr Beata Tyszka, dr 
Dorota Wolna, dr Barbara 
Woźniakowska; a w dziedzinie 
nauk teologicznych:  dr Janusz 

Chyła, dr Jarosław Międzybrodzki, 
dr Ryszard Skowronek, dr Łukasz 
Szendzielorz.  

Po wzajemnych podziękowa- 
niach Jego Magnificencji Rektora 
UŚ oraz przedstawiciela osób 
promowanych nastąpiło oficjalne 
zakończenie uroczystości. Licznie 
zgromadzone na sali rodziny oraz 
znajomi przystąpili do wręczania 
kwiatów oraz składania gratulacji. 
Na uroczystości znalazłam się 
zachęcona przez panią prof. dr 
hab. ElŜbietę Gondek, która 
podkreślała, iŜ jedną z osób 
promowanych będzie dr hab. 
Mariola Jarczyk z naszego 
Instytutu. 

 

Justyna Januszewska 

 

 
 

  Nad pięknym modrym  
Dunajem 

           

 Ostatnie pół roku mieszka- 
łam nad Dunajem. W jakim 
mieście? Nie, nie chodzi o Wiedeń. 
Ani o Budapeszt, ani o Belgrad. 
Moim drugim domem została 
Bratysława. Zastanawiacie się, co 
na łamach „Szumu 
Informacyjnego” robi artykuł o tym 
mieście   (a przynajmniej tak się 
zapowiadający)? Nie byłam na 
Słowacji w celach turystycznych, 
nie pojechałam teŜ tam w 
poszukiwaniu  pracy. Co  mnie 
przywiało do Bratysławy? 
ERASMUS. Miasto turystyczne, ale 
nie ma w nim tłumu. Miasto, w 
którym nie brakuje miejsc wartych 
zobaczenia. Miasto piękne, 
przyjemne, bezpieczne, w którym 
spacery są niekończącą się 
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przyjemnością. Nie brakuje tam 
koncertów i wydarzeń sportowych 
(oczywiście z  meczami hokejowymi 
na czele). Tam nikt nie patrzy 
spode łba na osobę uprawiającą 
jogging, a jazda na łyŜwach jest 
uprawiana na skalę masową, 
podobnie zresztą jak wyŜej 
wspomniany hokej. Nie na darmo 
uwaŜany jest on za sport narodowy  
Słowaków. W końcu jest to miejsce 
bliskie nam kulturowo, gdzie 
bardzo łatwo poczuć się jak                    
w domu. Miasto jest tylko jednym               
z pozytywów wyjazdu na stypen- 
dium na Uniwersytet Komeńskiego 
w Bratysławie. Oczywiście trzeba 
powiedzieć nieco o tej uczelni,  
poniewaŜ to właśnie studiowanie 
jest zasadniczym celem wyjazdu 
(tak, tak, nie dajcie się zwieść 
plotce, Ŝe Erasmus to wakacje, 
pouczyć się czasem trzeba). 

 

Zachód Słońca nad Dunajem 

w Bratysławie. Fot. Mateusz    
Koberda 

 

Uczelnia oczywiście nie jest bez 
wad. Niewątpliwie problemem jest 
uzyskiwanie informacji. Jest to 
świetny sprawdzian naszej operaty- 
wności i wytrwałości. Bardzo 
brakowało mi czegoś w stylu 
tygodnia aklimatyzacyjnego pozwa- 
lającego się odnaleźć w obcym        
z początku świecie. Mądrym 
pomysłem byłoby takŜe rozpoczęcie 
kursu języka słowackiego jeszcze 
przed rozpoczęciem zajęć, a nie 

przeszło tydzień później (w tym 
momencie najwyŜszy czas poinfor- 
mować Was, Ŝe wszelkie zajęcia na 
uczelni partnerskiej miałam 
prowadzone w języku słowackim). 
Ale nie ma się czego bać. JeŜeli 
będziecie mówili powoli i wyraźnie 
po polsku – prawie kaŜdy Słowak 
zrozumie większość z tego, co 
mówicie. Tak samo Wy szybko 
nauczycie się rozumieć język 
słowacki. Na poziomie instytutu 
załatwianie formalności wygląda 
duŜo przyjaźniej niŜ ma to miejsce 
chociaŜby    w uczelnianym biurze 
zajmującym się studentami                    
z zagranicy. Wszyscy są mili                  
i Ŝyczliwie nastawieni. MoŜna to 
powiedzieć zarówno o studentach, 
jak i pracownikach instytutu.               
W zdecydowanej większości łatwo 
nawiązać z nimi kontakt. Dopiszmy 
jeszcze do tego fakt, iŜ wszyscy są 
zawsze chętni do pomocy. 
Studentów nawet nie zawsze trzeba 
prosić o wsparcie – sami się 
oferują, np. do udostępnienia 
notatek z wykładów. Ich pomoc 
nieraz okazała się przydatna. 
Chyba nie myślicie, Ŝe zawsze 
nadąŜałam z notowaniem podczas 
wykładów? 

Dwa akapity wyŜej trochę 
ponarzekałam na organizację. Ale i 
tu da się znaleźć pozytywne 
aspekty. Chodzi o wycieczki. Co 
waŜne, zwykle darmowe. Pierwsza 
wprawdzie nieszczególnie mi się 
podobała (była to wycieczka po 
Bratysławie, z anglojęzycznymi 
przewodnikami), na drugiej mnie 
nie było, ale za to trzecia! Była to 
niemal podróŜ wehikułem czasu. 
Przenieśliśmy się do historycznego 
Austerlitz (obecnie Sławków koło 
Brna w Czechach), gdzie byliśmy 
świadkami rekonstrukcji bitwy            
z 2 grudnia 1805 r. Pomijając fakt, 
Ŝe nie widziałam zbyt wiele (co  z 
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tego, Ŝe stałam juŜ w drugim 
rzędzie. Mój niezbyt imponujący 
wzrost domagał się ustawienia         
w pierwszym szeregu widzów), i Ŝe 
domycie butów z błota z pola bitwy 
nie było zadaniem łatwym, atrakcja 
ta dostarczyła trochę wspomnień. 
Wycieczka w rocznicę bitwy pod 
Austerlitz była jednocześnie osta- 
tnią wyprawą zorganizowaną dla 
studentów zagranicznych w seme-                 
strze zimowym. A szkoda.     

Co warto zwiedzić w Braty-                      
sławie i okolicach? Oczywiście 
stare miasto, w którym nie jest tak 
tłoczno jak w innych europejskich 
stolicach. Jest to niewątpliwie 
ogromna zaleta tego miejsca. Stare 
miasto co prawda zachwyca, ale 
najciekawsze miejsce w mieście 
znajdziecie na obrzeŜach Braty- 
sławy. Mowa tu o pewnym zamku, 
a raczej jego ruinach. Miejsce to 
nazywa się Devín i moŜecie do 
niego bez problemów dojechać 
autobusem. Wróćmy do centrum 
Bratysławy. Gorąco polecam pano- 
ramę miasta z  tarasu  widokowego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Anna Szczęśniak 

    

na Nowym Moście. No i oczywiście 
obowiązkowe są jak najczęstsze 
spacery wzdłuŜ obu brzegów 
Dunaju. 

Moim celem nie jest 
uprawianie propagandy, ani nawet 
namawianie Was na wyjazd              
w ramach programu LLP/Erasmus. 
Nie twierdzę teŜ, Ŝe kaŜdy będzie            
z takiego wyjazdu zadowolony, ani 
Ŝe kaŜdy będzie się dobrze czuł 
studiując za granicą. Nie uwaŜam, 
Ŝe jest to dobre dla kaŜdego. 
Naprawdę czasami trzeba wykazać 
się stalowymi nerwami i cierpli- 
wością. Chciałam tylko zmoty- 
wować Was do przemyśleń. Czy 
wyjazd na stypendium zagraniczne 
nie jest tym, czego szukasz (chociaŜ 
moŜe jeszcze  o tym nie  wiesz)? To 
nic, Ŝe nigdy wcześniej nie 
myśleliście o wyjeździe na zagra- 
niczną uczelnię. Ja teŜ jeszcze rok 
temu nie spodziewałabym się tego 
po sobie. Dałam radę. Skoro ja 
mogłam, to czemu nie Ty? 

       

 Dominika Paleczna 

 


