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Okiem małolata
To już siódmy numer naszej bibliotecznej gazetki!
Od czasu wydania pierwszego numeru w naszej bibliotece wiele się zmieniło :-)
W murach biblioteki na dobre zagościły nowe technologie.
Stanowiska komputerowe dla czytelników, urządzenia do reprodukcji, katalog on-line,
dostęp do sieci internetowej, oferta na portalach społecznościowych oraz na blogu, a także szereg
propozycji aktywizujących młodych i starszych czytelników, to już norma w działalności
biblioteki.
Wszyscy zauważamy, że bez znajomości zdobyczy technologicznych nie można dziś
sprawnie i efektywnie funkcjonować, porozumiewać się, uczyć czy pracować. Nie należy jednak
zapominać o nadrzędnej roli książki w tych procesach, a także o zachowaniu poprawnych relacji
w kontaktach z otoczeniem, zarówno z rówieśnikami, jak i z przedstawicielami innych pokoleń!
Dlatego też w naszym tegorocznym numerze wiele uwagi poświęcimy tym zagadnieniom.
Korzystając z okazji życzymy bibliotekarzom nieprzerwanego strumienia inicjatyw,
a Wam koledzy przyjemnej lektury.
Czytelniczy zespół redakcyjny
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wczoraj i dziś
Chęć komunikowania i porozumiewania się ludzi to element typowy dla ludzkiej
cywilizacji. Dzięki rozmowie z rodzicami i dziadkami, a także poprzez uważną lekturę
książek możemy poznać kolejne etapy tworzenia się audiowizualności, która dziś bardzo
dynamicznie się rozwija i ewoluuje.
Pierwszym etapem zmasowania procesu komunikacji było
wynalezienie druku. Od „epoki Gutenberga” ludzie mogli
technicznie zapisywać i przechowywać utrwalone na piśmie treści
dla powszechnego dobra.
W połowie XIX wieku rozpoczął się tzw. okres
telekomunikacji. Co znaczy tele? Tele – czyli na odległość!
Wynalazki, które umożliwiły takie formy komunikacji to
między innymi:
Telegraf – urządzenie do przesyłania informacji, przeważnie
tekstowych na odległość (wynalazcy: Carl Friedrich Gaus i
Wilhelm Weber; popularyzacja – Samuel Morse)
Telefon – urządzenie do przekazywania głosu. Za jego wynalazcę
uważa się Aleksandra Bella, ale podobne urządzenie wynalazł
także Philip Reis. Urządzenie te było na stałe złączone z
konkretnym miejscem – telefon stacjonarny. Telefony komórkowe
to dopiero wynalazek XX wieku. Pierwszą 40. kilogramową
„komórkę” stworzyła firma Ericsson w 1956 roku. Bez tego
urządzenia nie możemy się obejść do dziś, aczkolwiek w bardzo
zmodyfikowanej formie. W 2012 roku z tzw. telefonii mobilnej
korzystało ponad sześć miliardów ludzi na świecie!
Kolejnym milowym krokiem w powstawaniu
audiowizualności była camera obscura, która dała początek
fotografii, czyli technice, która pozwoliła na utrwalenie
obrazu za pomocą światła. Za rok wynalezienia fotografii
uznaje się 1839, a jego twórcą mianuje Jacques'a Daguerre.
Dalej losy audiowizualności wręcz galopowały. Krótka okazała się droga od
wynalezienia fotografii do powstania filmu. Musiał „tylko' znaleźć się ktoś, kto wprawi
obraz w ruch.
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Kinematoskop czyli urządzenie do wyświetlania ruchomych
obrazów wymyślił Thomas Edison w 1892 roku. Podobne
urządzenie – kinematograf tworzą w 1895 roku bracia August
Marie Louis i Louis Jean Lumiere. W 1922 roku film
udźwiękowiono, pierwszy film dźwiękowy to „Śpiewak
jazzbandu”.
Telewizja to dziedzina komunikacji, która pozwoliła na
masowy przekaz obrazu oraz dźwięku w dowolne miejsce. Pierwsza
transmisja to rok 1928 i odbyła się z Londynu. Odtąd mówimy o
nowych mediach!
W międzyczasie wiele się również działo w temacie dźwięku,
czego przykładami mają być chociażby dwa wielkie wynalazki tj.
gramofon i radio.
Gramofon to urządzenie do odtwarzania dźwięku, który był
zapisany na płycie gramofonowej. Płyta z wyżłobionym spiralnym
rowkiem i igła z czasem zastąpione zostały przez powszechny dziś
w urządzeniach laser.
Radio – wynalazek Gugliemo Marconiego z 1895 roku (znaczy
„promieniować”). Zadaniem jego było przekazywanie informacji
dźwiękowych – audycji.
Urządzenia do odbioru audycji radiowych to radioodbiorniki,
które również na przestrzeni wieków mocno ewoluowały;
pojawiły się radioodbiorniki przenośne, stereofoniczne,
wynaleziono krótkofalarstwo, radio internetowe itp.
Koniec XX wieku to – ERA KOMPUTERA – to
mikroprocesory, monitory, płyty kompaktowe, smartfony,
iphony, notebooki, etc.
Współczesne komunikowanie masowe to porozumiewanie
się za pomocą środków masowego przekazu tj. prasy, radia,
telewizji, książek, ale przede wszystkim za pomocą
Internetu. Coraz częściej mówimy o multimediach czy
supermediach, które stają się dla nas swoistymi „obiektami
kultu”. Coraz częściej używamy określeń cyberprzestrzeń czy wirtualna rzeczywistość,
obyśmy tylko nie zapomnieli o „realu”.

Ania
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DZIADEK NIE SŁUŻY TYLKO DO ORZECHÓW
Tak zatytułowany był konkurs ogłoszony przez Instytut Spraw Publicznych. Czytelnicy naszej
biblioteki wzięli w nim udział. Oto próbka ich możliwości:

Wywiad z dziadkiem Romanem.
Wnuk Aleksander: Witaj dziadku!
Dziadek Roman: Cześć Olek! Co tam słychać, co Cię sprowadza?
W: Przyszedłem dziadku do Ciebie, aby porozmawiać i dowiedzieć się czegoś ciekawego
o Tobie i Twojej przeszłości.
D: Rozumiem. To co Cię interesuje?
W: Może na początek spytam o szkołę, czy miałeś dużo
nauki?
D: Gdy chodziłem do szkoły dużo uczyliśmy się na
lekcjach, do domu mało zadań nam zadawali. Po południu
musiałem pomagać rodzicom w gospodarstwie.
W: Dziadku, czy Ty też chodziłeś do gimnazjum?
D: Wtedy nie było jeszcze gimnazjum. W szkole
podstawowej uczyłem się siedem lat, a potem w zawodowej
szkole górniczej przy kopalni. Twoja mama poszła moim
śladem i też uczyła się górnictwa tyle, że w technikum.
W: Dziadku pracowałeś w kopalni, a jak wypoczywałeś w weekendy?
D: Dawniej obowiązywał sześciodniowy tydzień pracy,
niekiedy też pracowałem w niedziele, nazywały się one
„planowe”.
W: Ale w niedziele trzeba odpoczywać!
D: Masz rację. Latem pobliskie kopalnie organizowały
festyny w Świerklańcu lub Borowianach. Od samego rana
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można było relaksować się na łonie
przyrody. Grały orkiestry, organizowano
konkursy sprawnościowe z nagrodami. W
ramach poczęstunku mieliśmy grochówkę
oraz krupnioki. Każdego roku dzień 22
lipca był dniem wolnym od pracy, cała
Polska świętowała. W chorzowskim parku
odbywały się tzw. „noce weneckie”, gdzie
bawiliśmy się do późnych godzin w
dużym kręgu tanecznym. Twoja mama
również.
W: O! To ciekawe. Powiedz mi dziadku, gdzie spędzaliście wakacje w Bułgarii czy
Grecji…?
D: Synku, nie mam pojęcia czy organizowano wtedy wczasy za granicą. Nasza rodzina
jeździła nad Bałtyk do Jelitkowa. Wczasy były organizowane przez kopalnię.
O wyjazdach zagranicznych nie było co marzyć. Wielką atrakcją było samo przejście
przez granicę z polskiego Cieszyna do czeskiego na podstawie dowodu osobistego
z odpowiednią, uprawniającą do tego pieczątką.
W: Jakie jest Twoje hobby dziadku?
D: Raczej jakie było. Bardzo lubiłem grać na
instrumentach dętych: trąbce, puzonie i basie. W
wojsku przesunięto mnie nawet do orkiestry dętej.
Należałem tez do kopalnianej orkiestry dętej KWK
Andaluzja. Gdy nie miałem trąbki w rękach, to
gwizdałem. Dużo zadowolenia sprawiało mi też
koszenie trawy kosą, którą trzeba było od czasu do
czasu naostrzyć. Teraz te zajęcie mam z głowy. Trawę kosi kosiarką spalinową mój
ukochany wnuk.
W: Jakie były Twoje ulubione zespoły i ich piosenki?
D: Ja grałem w orkiestrze dętej i nie
interesowały mnie zespoły młodzieżowe
i ich soliści. Bardzo lubiłem słuchać orkiestr
dętych, czy to w parku, czy na festynie.
Miałem też płyty, ale nie CD, tylko czarne
do gramofonu z nagraniami. Do dziś
uwielbiam noworoczne koncerty z Wiednia.
W: Dziadku, grałeś na instrumentach, a czy
grałeś też w Lotto?
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D: Kilkadziesiąt lat temu grałem w „Karolinkę” – dzisiejszy odpowiednik Lotto, ale
z marnym skutkiem.
W: Ani trójki? Czyli szczęście Cię ominęło w życiu!
D: Mylisz się synku, cały czas jest koło mnie!
Jestem bardzo szczęśliwy, poznałem Twoją
babcię, potem urodziła się Twoja mama, a
potem moje kochane wnuki!
W: Wiem dziadku, popełniłem gafę. Przecież
to widać z jaką radością opiekujesz się nami,
organizujesz nam wolny czas. Gdy byłem
mały, to podobno godzinami nosiłeś mnie na
rękach, potem pokazałeś, jak robić babki
z piasku. Nauczyłeś mnie jeździć na rowerze,
grać w piłkę nożną, odprowadzałeś mnie do
przedszkola. Nawet teraz, gdy jestem chory,
a mama jest w pracy jedziesz ze mną do lekarza.
Jak złota rybka spełniasz wszystkie moje
życzenia. Jesteś najlepszym dziadkiem pod
słońcem! Pragnę Ci za to podziękować!

D: Wnuki są po to, aby je rozpieszczać!
W: Dziękuję za wywiad dziadku.
D: To ja dziękuję.
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Upiór i złoto
Patrick Carman: Dolina Szkieletów ; Duch w machinie
Warszawa : Nasza Księgarnia, 2010
Dzięki Patrickowi Carmanowi powstał
niespotykany dotąd twór intermedialny – książki,
mające postać pamiętnika, uzupełniane są filmikami
dokumentalnymi, umieszczonymi w internecie.
Razem stanowią nieodzowną całość.
Ryan i Sarah przyjaźnią się od wielu lat. Ryan
jest spokojnym chłopcem z talentem literackim i
zamiłowaniem do powieści grozy. Ale to Sarah jest
stroną aktywną w tym duecie, pragnącą te przygody
przeżywać oraz dokumentować je swoją kamerą. Ich
kolejna wyprawa kończy się wypadkiem Ryana, w
którym łamie nogę, ale jednocześnie zaczyna się dla
nich najbardziej przerażająca przygoda ich życia.
Nastolatki mieszkają w małym miasteczku na odludziu o dziwnej nazwie: Dolina
Szkieletów. Nazwa ta łączy się z opuszczoną i niszczejącą dragą, znajdującą się w środku
lasu. Była to maszyna pogłębiająca, służąca do poszukiwania złota, na której zginął jeden
z robotników – Stary Joe Bush. Ludzie z miasteczka niechętnie poruszają jej temat.
Pewnej nocy Sarah zakradła się w pobliże dragi i dokonała przerażającego nagrania.
Następnym razem oboje udają się na dragę, co doprowadza do wypadku Ryana. Rodzice
zakazują im kontaktować się ze sobą, ale nastolatki wykorzystują internet i filmiki Sarah,
żeby się porozumiewać. Ze sprawą dragi wydaje się być powiązane zagadkowe
stowarzyszenie Skrzyżowanych Kości. Również ojciec Ryana wydaje się być zamieszany
w mroczne sekrety. Dokumenty Sarah ujawniają jeszcze więcej tajemniczych i
wstrząsających faktów...
Fabuła przypomina oryginalne połączenie
przygód Scooby-Doo z filmem „Blair Witch
Project” dla nieco starszych odbiorców. Relacje i
bujna wyobraźnia Ryana oraz dociekliwość i
mroczne zdjęcia Sarah stwarzają niepokojącą
atmosferę. Polecamy szczególnie dla osób
lubiących zagadki kryminalne oraz dla tych,
którzy lubią się bać ;-) .
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WALL-E
animowany Sci-Fi; USA, 2008; reż. Andrew Stanton;
scen Andrew Stanton, Jim Reardon

Przyszłość. Ludzie wyeksploatowali i tak
zaśmiecili Ziemię, że muszą ją opuścić.
Wyruszają na 5-letni rejs statkiem kosmicznym,
podczas którego na Ziemi ma odbyć się akcja
odśmiecania.
700 lat później Ziemia jest wyludnionym
śmietnikiem. W jednym z opuszczonych miast
pracuje tytułowy mały WALL-E. Jest jedynym
działającym robotem w okolicy, którego zadaniem
jest usuwanie zalegających wszędzie śmieci.
WALL-E ciężko pracuje, ale czerpie z tej pracy także przyjemność, gromadząc
ciekawe dla siebie kolekcje i spędzając czas z zaprzyjaźnionym karaluchem, którego
traktuje jako zwierzątko domowe. Jego rutyna zmienia się jednak, gdy na Ziemię
przylatuje statek, który zostawia w mieście innego niewielkiego robota – EVĘ. Jest ona
sondą, która poszukuje oznak życia na Ziemi. WALL-E zakochuje się w niej od
pierwszego wejrzenia.
EVA w pełni poświęca się swojej
misji i początkowo jest wrogo
nastawiona do WALL-E'go. Jednak
trudne początki przyjaźni owocują
w końcu porozumieniem. To dzięki
WALL-E'mu EVA zdobywa w
końcu upragnioną próbkę flory. Gdy
statek zabiera ją z powrotem w
kosmos, zrozpaczony
WALL-E
wyrusza razem z nią.
Na okręcie kosmicznym Axiom ludzie żyją w luksusach, otoczeni zaawansowaną
technologią. Jednak taka egzystencja ma też swoje negatywne konsekwencje w postaci
obfitej tuszy pasażerów oraz braku prawdziwych relacji społecznych.
Roślina, którą znalazł WALL-E,
staje się symbolem możliwości
powrotu na Ziemię i jej rekolonizacji.
Nie wszystko idzie jednak zgodnie
z planem, gdy okazuje się, że flora
zniknęła...
9

Assassin’s Creed
Assasin’s Creed jest to gra wydana przez
studio Ubisoft. Posiada trzy części i dwa
dodatki. Gra toczy się naprzemiennie w dwóch
przedziałach czasowych: podczas III wyprawy
krzyżowej, w roku 1191 oraz w XXI wieku.
Gracz wciela się w członka bractwa Assasynów,
którego celem jest wyeliminowanie dziewięciu
postaci propagujących wyprawy krzyżowe i
odpowiedzialnych za cierpienia wielu ludzi.
Głównym bohaterem gry jest Desmond Miles (potomek Assasynów) żyjący w
XXI wieku, zostaje on pewnego dnia porwany przez tajemniczą organizację
Abstergo Industries, której założycielami są potomkowie Templariuszy. Desmond
wciela się w życie swojego przodka Altaïra. Gracz przenosi się do 1191 roku i
wykonuje misje jako Altaïr.
W grze musimy zabijać
wrogów (Templariuszy i nie
tylko) oraz odnajdywać cenne
artefakty, poruszając się przy tym
w średniowiecznych miastach:
Akce, Jerozolimie, Damaszku.
Gra zapewnia nie tylko sporo rozrywki, lecz można się z niej także dowiedzieć
wielu ciekawych rzeczy dotyczących średniowiecznej historii: o uzbrojeniu, ubiorze
ludzi żyjących w tamtym okresie oraz ich wyglądzie i architekturze ówczesnych
miast. Jest to gra łącząca pokolenia, rzeczywistość w Assassin's Creed przypomina
tę ze słynnego Matrixa, ale zamiast sztucznie kreowanego świata mamy do
czynienia ze światem wspomnień. Może w nią grać nie tylko młodzież, ale dzięki
temu, że łączy w sobie przygodę i wiele historycznych realiów na pewno
zainteresuje także osoby starsze. Według nas gra jest bardzo dobrze zrobiona pod
względem graficznym, jak i pod względem fabuły, która opowiada ciekawą historię.
Każdy kto lubi połączenie gier zręcznościowych i akcji powinien w nią zagrać.

Paweł i Marcin
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Emotikony - „elektroniczne buźki”
Ten wspaniały wynalazek, umożliwia pokazanie wyrazu swojej twarzy - uśmiechu,
złości, zaskoczenia osobie lub osobom które będą odczytywać nasze literki. To małe
literowe majstersztyki - bawiące trafnością, zwięzłością i fantazją formy.
Jeśli jeszcze nie znacie to popatrzcie poniżej, oto kilka przykładów:

:) uśmiech
;) uśmiech z przymrużeniem oka

:( smutek, zmartwienie
:C duży smutek
;( płacz
:P pokazanie języka
:* pocałunek

:O zdziwienie
8-[ złość

:| niezdecydowanie, brak emocji
}-] diabełek

V-. zastanowienie
B-) równy gość
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Slang internetowy i
emotikony

Początkowo komunikacja w sieci była bardzo oschła i mało emocjonalna.
By ocieplić tę sferę komunikowania wymyślono: slang internetowy i emotikony.

W slangu internetowym stosuje się skróty wyrażeń, przede wszystkim pochodzące z
języka angielskiego tj.:
EOT – End of topic (koniec tematu)
AFK – Away from keyboard( oznacza stan znajdowania się daleko od omawianego
przedmiotu)
BRB – Be right back (oznacza "zaraz wracam)
IMO – In my opinion (moim zdaniem)
IMHO – In my humble opinion (moim skromnym zdaniem)
THX – Thanks ( podziękowanie komuś)
BTW – By the way (przy okazji) - używane podczas zboczenia z tematu dyskusji
OMG – Oh My God znaczącego dosłownie O mój Boże
LOL – Laughing out loud ( głośno się śmiać)
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5
6
7
1. Mama i tata dla ciebie
2. „Głowa rodziny” – mąż mamy
3. Tata mamy lub taty
4. Drugi mąż mamy
5. Mama mamy lub taty
6. Żona stryjka
7. Kocha najbardziej na świecie
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Media – horoskop na wiosnę
KOZIOROŻEC (22.12-20.01)
Masz dużo nauki, nie lubisz pętać się po marketach?
Zrób zakupy na allegro.pl.

WODNIK (21.01-19.02)
Znowu masz do zrobienia afisz szkolnego konkursu? Przydałyby się
ulotki reklamujące twój klub?
Opanuj Corel IDRAW, a wszystko będzie piękniejsze.
RYBY (20.02-20.03)
Lubisz opowieści ukryte w rozmaitych mediach, Internecie, telewizji,
gazetach etc.?
Gry ARG to propozycja dla ciebie
BARAN (21.03-20.04)
Brak ci towarzystwa, nie masz z kim porozmawiać, wymienić
poglądy?
Już czas byś założył konto na portalu społecznościowym!
BYK (21.04-21.05)
Zrobiłeś sobie zdjęcie i nie jesteś zadowolony z jego efektu?
Zainstaluj darmowy program do obróbki grafiki GIMP

BLIŹNIĘTA (23.05-21.06)
Twoje samopoczucie jest kiepskie?
Zajrzyj na stronę www z memami internetowymi, humor na pewno
Ci się poprawi (demotywatory.pl, kwejk.pl itp.)
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RAK (22.06-22.07)
Ciągle brak Ci czasu? Nie masz kiedy obejrzeć w TV swój ulubiony
program czy film?
Skorzystaj z VOD (video on demand) - video na życzenie.
LEW (23.07-22.08)
Podszkoliłbyś swój angielski, ale brak Ci czasu?
Skorzystaj z metody e-learningu, czyli wykorzystaj sieć komputerową
w celach dydaktycznych.
PANNA (23.08-22.09)
Jesteś w ciągłych rozjazdach, nie możesz obejrzeć filmu w kinie?
Poczytaj o możliwości, które daje tablet i smartfon.

WAGA (23.09-22.10)
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo online.

SKORPION (23.10-22.11)
Znowu męczysz się z linijką i ołówkiem nad tabelką z kaloriami?
Opanuj Microsoft Office Exel – arkusz kalkulacyjny

STRZELEC (23.11-21.12)
Lubisz rywalizację i gry umysłowe?
Spróbuj zabawić się w „Kurniku” (www.kurnik.pl)
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Okiem historyka amatora !
Poniżej przedstawiamy jedną ze stron dwutygodnika dla dzieci pt. Płomyczek nr 9
z 1954 r. Przyznacie, że o technice wiedziano wówczas dużo mniej niż obecnie.
Od tamtej pory używamy już zegarów: elektronicznych, kwarcowych, atomowych,
pulsarowych itp.
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