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STELLI FRONCZAK 

W 85 ROCZNICĘ URODZIN I 60-LECIE PRACY ZAWODOWEJ 

O pozycji Pani Stelli Fronczak w środowisku polskich bibliotekarzy napisano już wiele. 
Z podziwem i szacunkiem wsłuchujemy się w słowa jej przyjaciół i współpracowników. Wielu z nich 
to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, pracownicy wyższych uczelni i bibliotekarze. Z tych słów 
przebija wdzięczność za okazywaną najwyższej próby profesjonalną pomoc  w realizacji wielu 
naukowych przedsięwzięć, za okazywaną troskę i życzliwość.  

Nie pamiętam kiedy dokładnie po raz pierwszy spotkaliśmy Panią  Stellę Fronczak. Na pewno 
było to tuż po powstaniu naszych firm ABE Marketing i IPS. Kiedy to 25 lat temu niemożliwe stało 
się możliwe i wśród dystrybutorów zagranicznej literatury naukowej pojawiły się młode polskie firmy. 
Brakowało nam wówczas dobrej znajomości rynku, który przecież dopiero kiełkował w nowej 
polskiej rzeczywistości. Najbardziej jednak nam doskwierał brak zaufania potencjalnych klientów.  

Pani Stella Fronczak z niezwykłą życzliwością przyglądała się naszym pierwszym 
biznesowym krokom. Zawsze gotowa służyć radą, a kiedy trzeba i pociechą. Zamówienia z Biblioteki 
Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc sygnowane nazwiskiem Pani Stelli Fronczak, zawsze 
świetnie przygotowane i przemyślane, musiały być traktowane ze szczególną uwagą. Z jednej bowiem 
strony chcieliśmy się w ten sposób odwdzięczyć za okazane zaufanie, z drugiej zaś autorytet Pani 
Stelli był wystarczającą rekomendacją. 

Pani Stella Fronczak jest fachowcem najwyższej klasy, to nie ulega wątpliwości. Jednak 
sposób prowadzenia Biblioteki  zasługuje na szczególne podkreślenie. Dobór zamawianej literatury 
wyraźnie powiązanej z konkretnymi potrzebami pracowników naukowych Instytutu realizujących 
badania własne czy uczestniczących w większych projektach badawczych to podejście nowoczesne, 
zgodne z najnowszymi trendami preferującymi zindywidualizowany i dedykowany serwis 
biblioteczny. Warto pamiętać, że Biblioteka Naukowa Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc 
funkcjonowała w ten sposób od wielu, wielu lat. To musi budzić respekt i szacunek.  

Zawsze podkreślamy w rozmowach z naszymi zagranicznymi partnerami, że polskie biblioteki 
naukowe na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniły się w niewiarygodny sposób. Z miejsc 
gromadzenia i wypożyczeń stały się nowoczesnymi centrami wiedzy i informacji naukowej, 
zapewniającymi dostęp do treści naukowych w nowoczesnej, zdigitalizowanej postaci. Aby to było 
możliwe, za owymi zmianami musiały stać takie osoby jak Stella Fronczak. Rozumiejące nasze 
problemy,  naukę, tradycję i nowoczesność.  

I jeszcze jedno, chyba najważniejsze, gdy Pani Stella Fronczak spotyka się z nami na Targach, 
Wystawach, Konferencjach -  to na naszych twarzach pojawia się uśmiech., który jest przeznaczony 
dla kogoś bardzo ważnego. Dla największych Przyjaciół. I właśnie za ten uśmiech serdecznie 
dziękujemy. 
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