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Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie to tom 
poświęcony współczesnym problemom czytelnictwa. Autorzy tekstów – pracow-
nicy naukowi, praktycy bibliotekarze i biblioterapeuci – omawiają zagadnienia 
dotyczące psychologicznych, edukacyjnych i technicznych aspektów czytelnic-
twa. Czytelnictwo jest przez nich ujmowane jako proces komunikacji między-
ludzkiej, umożliwiający porozumiewanie się między jednostkami i zbiorowo-
ściami, niezależnie od wybranego nośnika treści i rodzaju transmisji danych, ale 
również jako forma uczestnictwa kulturowego, sposób czerpania wiedzy, źródło 
inspiracji i narzędzie budowania wspólnoty intelektualnej. Podkreśla się, że lek-
tura może również służyć kształtowaniu wartości, postaw etycznych oraz wzbo-
gacaniu sfery emocjonalnej. Wszystkie te walory kultury piśmienniczej zostały 
zestawione z niepokojącymi danymi, wskazującymi na stopniowy zanik nawy-
ków czytelniczych w społeczeństwie. Rodzi się zatem pytanie, czy jest to proces 
nieodwracalny, czy też możliwy jest, dzięki odpowiednio dobranym instrumen-
tom promocji, powrót do kultury czytelniczej.

Książkę rozpoczyna część poświęcona programom wspierającym rozwój czy-
telnictwa w Polsce i na świecie. Następnie autorzy przybliżyli problem czytel-
nictwa wśród najmłodszych grup – dzieci i młodzieży – podkreślając kluczowe 
znaczenie książki dla rozwoju intelektualnego dziecka oraz konieczność kształ-
towania nawyku czytania już od najmłodszych lat. Szczególną uwagę zwrócono 
na możliwość wykorzystywania konwergencji mediów w celu promocji czytania.

Dużo miejsca poświęcono procesom czytelniczym w środowisku naukowym, 
analizując zachowania i nawyki czytelnicze studentów, jak i pracowników na-
ukowych. Kolejne ważne, podjęte w tomie wątki, to wpływ marketingu i działań 

Wstęp
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projakościowych na czytelnictwo oraz działalność bibliotek promująca czytelnic-
two. Autorzy zaproponowali tu interesujące rozwiązania, które mogą wpływać na 
zwiększanie atrakcyjności usług bibliotek oraz czytania, takie jak np. tworzenie 
lipdubów, czy podcasting.

Tom zamykają rozważania dotyczące książki elektronicznej, potrzeb informa-
cyjnych w aspekcie psychologicznym oraz profilu nowoczesnego – cyfrowego 
bibliotekarza.

Wielość wątków podjęta przez autorów w książce pozwala spojrzeć na akt 
czytelniczy wieloaspektowo i traktować czytanie jako sposób komunikowania 
się, narzędzie pozyskiwania wiedzy, instrument pozwalający zmniejszać dystans 
dzielący od otoczenia osoby niepełnosprawne intelektualnie i niedostosowane 
społecznie, lub wreszcie jako pasję i źródło artystycznych uniesień. Wiele z za-
sygnalizowanych problemów powinno być dalej monitorowanych, zaś wiele pro-
gramów doczekać się kontynuacji i rozwinięcia. Należy mieć nadzieję, że dzięki 
aktywności środowisk zawodowo związanych z książką sztuka czytania nie stanie 
się domeną elit intelektualnych, tak jak to miało miejsce przed wiekami, lecz bę-
dzie źródłem  inspiracji i rozrywki szerokiej rzeszy czytelników.

Maja Wojciechowska
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Programy wspierające rozwój czytelnictwa
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Beata Żołędowska-Król

Programy promujące czytelnictwo 
na świecie (analiza bibliograficzna)

Rozwój technologii cyfrowych i wzrost liczby mediów audiowizualnych oraz 
elektronicznych na rynku wydawniczym spowodował w ciągu ostatnich kilku 
dekad znaczne zmiany w zakresie zachowań czytelniczych i stopniowy spadek 
zainteresowania tradycyjnymi formami lektury. Biblioteki musiały zauważyć, że 
Internet stał się coraz bardziej istotnym elementem promocji czytelnictwa i ko-
munikacji między czytelnikami, że powstaje coraz więcej serwisów społeczno-
ściowych skierowanych do miłośników książek, umożliwiających im wymianę 
opinii na temat lektur i pisarzy, zamieszczanie recenzji oraz rekomendacji. Aby 
placówki biblioteczne mogły w dzisiejszych czasach w pełni realizować swoją mi-
sję, muszą współpracować z wieloma organizacjami. Jak zauważył Jacek Wojcie-
chowski: „Biblioteka jest instytucją powołaną do pracy z czytelnikiem, jednak 
przygotowanie czytelnicze może być realizowane przez rozmaite instytucje” [21, 
s. 146]. Tym bardziej cenne są rozmaite programy wspierające działania placó-
wek bibliotecznych na rzecz rozwoju czytelnictwa. W celu przedstawienia takich 
właśnie wybranych programów realizowanych na świecie, dokonano analizy Bi-
bliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Piśmiennictwo 
zagraniczne (BABIN) oraz nowej jej wersji BABIN 2.0 za lata 2000-2013.

Celem wspomnianej bibliografii jest informowanie o najciekawszych i najle-
piej charakteryzujących nowe kierunki badań publikacjach pochodzących z cza-
sopism zagranicznych, uznanych za najważniejsze i najbardziej reprezentatywne 
dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Stanowi ona istotne narzędzie do 
poznania aktualnych tendencji, metod i doświadczeń we współczesnym bibliote-
karstwie światowym.
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W badanych latach zarejestrowano 96 artykułów poświęconych tematyce czy-
telnictwa. Największa grupa – 42 teksty – omawia wyniki badań czytelnictwa. 
Druga pod względem liczebności (34) – ma charakter teoretyczny. W materia-
łach tych znaleźć można rozważania dotyczące wpływu komputeryzacji i roz-
woju Internetu na czytelnictwo, kompetencji informacyjnych i czytelniczych, jak 
też sprawozdania z seminariów i konferencji. Trzecia grupa przedstawia z kolei 
wybrane programy i inicjatywy sprzyjające rozwojowi czytelnictwa (Tab. 1).

Tabela 1 
Artykuły poświęcone czytelnictwu, zarejestrowane w bibliografii BABIN 

oraz BABIN 2.0 w latach 2000-2013
Tematyka artykułów Liczba artykułów
Badania czytelnictwa 42
Teksty teoretyczne 34
Programy wspierające czytelnictwo 20
Razem 96

Teksty poświęcone programom sprzyjającym czytelnictwu odnoszą się do róż-
nych grup wiekowych i społecznych. Wyodrębniono następujące ich kategorie:

• programy skierowane do dzieci i młodzieży (9),
• programy dla różnych grup osób (9),
• programy dla wybranej grupy: ludzi starszych (1), młodych przestępców (1).
Prace przedstawiające działania sprzyjające promocji czytelnictwa wśród dzie-

ci i młodzieży obejmują grupę 9 tekstów. W 5 omówiono programy skierowane 
do najmłodszych, zwłaszcza do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym. Inicjatywy te, jak podkreślają autorzy tekstów, inspirowane są wynikami 
badań wskazującymi, że wczesny kontakt z książką ma bardzo istotny wpływ na 
postrzeganie użyteczności czytania i zainteresowanie literaturą w  późniejszym 
wieku. Jako pierwszy w analizowanym okresie czasu ukazał się artykuł Scotta 
Hendrixa [5], w którym przedstawiono, wspierane przez władze federalne Sta-
nów Zjednoczonych oraz fundacje i sponsorów, programy zwane family literacy. 
Celem tychże projektów jest przygotowanie rodziców do roli nauczycieli czytania 
własnych dzieci. Autor proponuje: ściślejsze powiązanie programów family lite-
racy z programami oświatowymi lokalnych środowisk, bibliotek i szkół; włącze-
nie problematyki związanej z rozwojem tych programów do narodowej debaty 
na temat pomocy społecznej i oświaty; przeprowadzanie systematycznej analizy 
i  oceny wyników programów; stworzenie wielu alternatywnych form rozwoju 
czytelnictwa dzieci, tak aby umożliwić rodzinom wybór oraz uczestnictwo w pla-
nowaniu formy i treści zajęć realizowanych w ramach programów.

Źródło: opracowanie własne.
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Na łamach czasopisma „American Libraries” [1] przedstawiono projekt pod 
nazwą Preschool Literacy Initiative (PLI – Inicjatywa na Rzecz Przygotowania 
Dzieci do Przedszkolnego Czytelnictwa) opracowany w 2000 r. przez Narodo-
wy Instytut Zdrowia Dzieci i Rozwoju Człowieka w Stanach Zjednoczonych 
(NICHD) oraz Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych (PLA). Celem programu 
było zastosowanie w praktyce rezultatów najnowszych badań nad uczeniem się 
i oszacowanie możliwości zaangażowania bibliotek w kampanię uświadamiającą 
rodzicom i opiekunom, że nauka czytania wymaga pomocy ze strony dorosłych. 
W 2001 r. do projektu dołączyło Stowarzyszenie Usług Bibliotecznych dla Dzieci 
(ALA), które opracowało odpowiednie materiały szkoleniowe do wykorzystania 
w bibliotekach. W dwudziestu placówkach publicznych wprowadzono ekspery-
mentalne zajęcia dla rodziców, przybliżające im najnowsze idee i strategie przy-
gotowujące do nauki czytania w przedszkolu. Projekt PLI oferuje trzy rodzaje 
zajęć dla rodziców, opiekunów i dzieci z różnych grup wiekowych (do 1 roku, 
2-3-latków i 4-5-latków). Dla każdej grupy dzieci przygotowano odpowiednie 
formy aktywności ruchowej, gry słowne i rytmiczne ułatwiające wyrobienie wy-
różnionych przez NICHD zdolności stanowiących podstawę wczesnego czytania. 
Według NICHD, dzieci powinny trafiać do przedszkoli z 6 umiejętnościami sta-
nowiącymi podstawę wczesnego czytania:

1. Zdolnością nazywania rzeczy i obiektów.
2. Świadomością druku – wiedzą na temat tego, w którym kierunku odczytuje 

się słowa na stronie i jak należy trzymać książkę.
3. Świadomością liter – wiedzą o tym, że litery różnią się między sobą i każdej 

przyporządkowany jest inny dźwięk.
4. Umiejętnością narracji – opisywania rzeczy, zdarzeń i opowiadania historii;
5. Wrażliwością fonologiczną – zdolnością odróżniania poszczególnych 

dźwięków w słowach i zabawy nimi.
6. Motywacją – zainteresowaniem książkami i przyjemnością z obcowania 

z nimi.
W kolejnym artykule [4] omówiono program rozwoju czytelnictwa w pierw-

szych klasach szkoły podstawowej, realizowany w biedniejszej dzielnicy miasta 
Landowne w Baltimor. Władze szkoły we współpracy z biblioteką szkolną posta-
nowiły wprowadzić do programu zajęcia uczące rozumienia tekstu oraz opraco-
wać metody nauczania aktywnie angażujące uczniów, korzystając z najnowszych 
wyników badań na temat procesów poznawczych u dzieci. W 2003 r. do Lans-
downe zaproszono Debbie Miller, autorkę książki Reading with meaning: teaching 
comprehension in primary grades1, która przedstawiła strategie prowadzenia lek-

1 Czytanie ze zrozumieniem: rozwijanie zdolności rozumienia tekstu w pierwszych klasach.
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cji, łączących naukę czytania z rozwijaniem u dzieci zdolności analitycznych. Za-
leciła także tworzenie powiązań między tekstem a własnym doświadczeniem, na-
wiązywanie do zdobytej uprzednio wiedzy, tworzenie w wyobraźni wizerunków 
dotyczących czytanej historii, wnioskowanie, zadawanie pytań, identyfikowanie 
ważnych idei i syntetyzowanie przeczytanych historii. Proponowany przez nią 
blok zajęć z czytania przyniósł niemałe rezultaty: 90% dzieci zaliczyło testy na 
rozumienie, większość pasywnych, apatycznych uczniów, nie wykazujących do 
tej pory zainteresowania książkami, zaczęła aktywnie uczestniczyć w zajęciach, 
a liczba wypożyczeń w bibliotece zwiększyła się o 62%.

Następny tekst [6] omawia najbardziej znane programy biblioteczne orga-
nizowane przez Klub Dětských Knihoven (KDK), stanowiący sekcję czeskiego 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy i Pracowników Informacji (SKIP). Do najbardziej 
znanych inicjatyw należy:

1. Noc z Andersenem – pomysł uczczenia dnia urodzin Andersena przez róż-
norodne wieczorne imprezy połączone z nocowaniem dzieci w bibliotece 
lub szkole.

2. Wszyscy to czytamy – wybieranie przez dzieci, za pośrednictwem sondaży 
przeprowadzanych w bibliotekach i szkołach, najlepszych książek roku.

3. Pierwszy raz w szkole i w bibliotece – prezentacja oferty bibliotecznej dla 
dzieci i rodziców, uroczyste pasowanie dzieci na czytelników.

4. Pasowanie na rycerza zakonu miłośników pięknego słowa – wieloetapowe 
konkursy recytatorskie, dramatyczne, czytelnicze i literackie dla dzieci 
i młodzieży mające wyłonić laureatów w różnych kategoriach, które trwa-
ją 2 lata i kończą się w Pradze uroczystym promowaniem zwycięzców na 
rycerzy.

5. Dzień książki dziecięcej – organizowane przez Sekcję Bibliotek Publicznych 
SKIP imprezy i kiermasze propagujące książki dla dzieci.

6. Książka dla pierwszoklasisty – projekt Krajowej Biblioteki Pedagogicznej 
zakładający obdarowanie uczniów książką.

7. Całe Czechy czytają dzieciom – akcja propagująca codzienne, co najmniej 
dwudziestominutowe, czytanie w domu.

8. Droga do książki – rodzaj konkursu, będący ciekawą formą współpracy na-
uczycieli z bibliotekarzami, w którym nauczyciele oceniają wypowiedzi na 
temat czytanych indywidualnie przez dzieci i wskazanych przez biblioteka-
rza tytułów.

W artykule Learning to read before you walk [18] z 2012 r. omówiono znaczenie 
i sposób organizacji programów zwanych bebetecas, tworzonych zgodnie z wy-
tycznymi IFLA, dotyczącymi usług bibliotecznych dla najmłodszych użytkowni-
ków na przykładzie portugalskich bibliotek publicznych dla dzieci i niemowląt. 
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Pierwsze bebetecas zaczęły powstawać po 2007 r. w specjalnie wyodrębnionych 
w tym celu i dostosowanych odpowiednio dziecięcych działach bibliotek publicz-
nych. Adresatami projektów mających promować miłość do książek są zarówno 
dzieci, jak i ich opiekunowie, dla których organizuje się specjalne warsztaty i zaję-
cia. Do oferowanych przez te placówki usług zalicza się: sesje opowiadania historii 
i czytania dzieciom; różnego typu zajęcia dla różnych grup wiekowych m.in. nie-
mowlaków, dzieci od 18 do 36 miesiąca oraz od 3 do 5 lat, umożliwiające w formie 
zabawy kontakt z książką i literaturą mówioną, naukę rozpoznawania słów, wspie-
ranie kreatywności, rozwój umiejętności językowych i zacieśnianie więzi między 
dziećmi, rodzicami i książkami. Część bebetecas publikuje i rozprowadza własne 
poradniki z rekomendacjami dotyczącymi lektur oraz zaleceniami, jak promować 
w rodzinie czytanie i książki, a także ze skróconymi, tematycznymi katalogami.

Tematykę promowania czytania dla przyjemności wśród dzieci i młodzieży 
w Holandii, podejmuje tekst Marian Koren [8]. Omówiono w nim szereg inicja-
tyw, jak Krajowy Dzień Głośnego Czytania czy Tydzień Książki Dziecięcej. Opi-
sano też program Sztuka Czytania, finansowany ze środków rządowych, realizo-
wany przez Stowarzyszenie Bibliotek Publicznych i Fundację na rzecz Czytania, 
założoną przez biblioteki publiczne i wydawców. Na program ten składają się:

1. Bookstart – inicjatywa ukierunkowana na promocję książek i lokalnych bi-
bliotek wśród rodziców najmłodszych (do 1 roku życia) dzieci (podczas 
obowiązkowej, pierwszej wizyty z dzieckiem u lekarza otrzymują oni za-
proszenie do biblioteki, a gdy z niego skorzystają – specjalny pakiet ma-
teriałów promocyjnych, tj. walizeczkę zawierającą książki dla dzieci, film 
DVD na temat metod zabawy z książką i czytania oraz informacje o innych 
usługach biblioteki).

2. Specjalne usługi biblioteczne dla szkół o niskim poziomie czytelnictwa.
3. Popularyzacja wiedzy na temat historii Holandii.
4. Tworzenie lokalnych zespołów na rzecz promocji czytelnictwa, w skład któ-

rych wchodzą bibliotekarze, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele władz 
lokalnych.

Zagraniczne projekty związane z biblioterapią, realizowane z myślą o dzieciach 
i ich opiekunach zaprezentowano w kolejnym artykule zatytułowanym Projekt Bi-
blioHelp aneb biblioterapie na webu [20]. W ramach takich inicjatyw jak np. Best 
Children’s Books, Kids’ Page: Bibliotherapy Booklist (Biblioteki Canergie w Pitts-
burghu), Magination Press (Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego) 
i innych tworzone są adnotowane wykazy książek, dotyczących głównie trudnych 
sytuacji i problemów życiowych, z jakimi stykają się dzieci i młodzież. Zamiesz-
cza się w nich często wskazówki dotyczące możliwości wypożyczenia książki lub 
linki do bibliotecznych systemów wypożyczeń.
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Czytelnictwu młodzieży swój artykuł [11] z 2000 r. poświęciła Elizabeth 
Moje. Autorka uzasadnia w nim konieczność realizacji w szkole i poza szkołą 
tzw. programów information literacy, sprzyjających rozwojowi tych umiejętności 
i przygotowaniu młodzieży do szeroko rozumianego czytelnictwa (pozyskiwania 
i krytycznej analizy treści) oraz omawia na wybranych przykładach niektóre me-
tody realizacji tychże celów. Zwraca też uwagę, że przy wszystkich programach 
alfabetyzacji i rozwoju czytelnictwa konieczne jest uwzględnianie uwarunkowań 
wynikających z zainteresowań, płci, pozycji społecznej, środowiska, rasy i grupy 
etnicznej.

Kolejny tekst [14] przedstawia francuski projekt Interaktywnej Biblioteki Edu-
kacyjnej (BIP) oparty o technologie RFID, skierowany do dzieci i młodzieży. 
Technologia RFID, zazwyczaj stosowana w bibliotekach do identyfikacji i lokali-
zacji zbiorów, ułatwiająca zarządzanie kolekcjami bibliotecznymi i ich zabezpie-
czenie, w projekcie BIP została wykorzystana do identyfikacji dokumentów na 
półkach, połączonej z systemem analizy wykorzystania poszczególnych książek 
w czasie rzeczywistym oraz systemem analizy statystycznej. Projekt składa się 
z dwóch elementów. Pierwszy to wzbogacenie informacji o książce przeznaczonej 
dla dzieci i młodzieży o specjalnym opracowaniu multimedialnym treści (obraz, 
słowo, dźwięk) zachęcające do lektury. Drugi element polega na wykorzystaniu 
technologii RFID do śledzenia książki. Po sięgnięciu po nią z półki uruchamia 
się specjalny program, który pozwala bibliotekarzowi analizować wykorzystanie 
tej książki, a dla przyszłego czytelnika uruchamia się automatycznie multime-
dialna zachęta do przeczytania książki, zwana multimedialną obwolutą. Wyniki 
projektu przeanalizowano na przykładzie 500 książek wybranych z mediateki, 
w specjalnie utworzonej sali bibliotecznej w siedzibie uczelni École Nationale 
Supérieure des mines de Saint-Etienne. Ten multimedialny sposób zachęty do 
lektury okazał się najbardziej skuteczny wobec dzieci, które rzadko sięgały po 
książki. Dwie trzecie badanych dzieci stwierdziło, że częściej będzie odwiedzać 
bibliotekę, a animacje zdecydowanie pomogły 80% młodych czytelników wybrać 
odpowiednią pozycję. RFID i multimedialne animacje zachęciły również dzieci 
do wspólnego dyskutowania o książkach.

Dziewięć artykułów podejmuje tematykę promocji czytelnictwa w różnych 
grupach wiekowych. Pierwszy artykuł [17] omawia planowany w Rosji prezy-
dencki program Czytelnictwo, mający sprzyjać jego rozwojowi. Przedstawiono 
w nim szereg propozycji, które powinny zostać włączone do tego programu. Za-
liczono do nich ogólnokrajowe, masowe kampanie propagowania książki; ob-
chody typu rocznicowego – roku, miesiąca, dnia czytelnictwa; zorganizowanie 
Wszechrosyjskiego Festiwalu Książki lub szeregu imprez o mniejszym zasięgu 
w poszczególnych rejonach Rosji oraz zorganizowanie konkursu na najlepszą re-
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klamę czytelnictwa. W 2007 r. ukazały się kolejne dwa teksty [12; 13] podejmują-
ce temat programu wspierającego czytelnictwo w Rosji. Oba zawierają dokument 
opracowany przez Federalną Agencję ds. Druku i Masowych Środków Przeka-
zu (Federal’noe agenstvo po pečati i massovym kommunikaciâm) oraz Rosyjski 
Związek Wydawców (Rossijskij knižnyj soûz). Realizację Narodowego Programu 
Wspierania i Rozwoju Czytelnictwa (NPWRC) przewidziano na lata 2007-2020, 
określając trzy etapy jego wdrożenia: lata 2007-2010, 2011-2015 oraz 2016-2020. 
Dokument składa się ze wstępu, w którym wskazano inicjatorów i głównych wy-
konawców Narodowego Programu, jego cele i terminy realizacji wytyczonych za-
dań oraz z sześciu rozdziałów:

1. Przesłanki do realizacji Narodowego Programu w Rosji.
2. Główne cele i zamierzenia.
3. Etapy i terminy osiągania zamierzonych wyników, identyfikatory i wskaź-

niki wykonania poszczególnych zadań.
4. Główne kierunki działania przewidziane w ramach realizacji pierwszego 

etapu Narodowego Programu (2007-2010).
5. Mechanizmy realizacji.
6. Parametry oceny społecznych i ekonomicznych efektów realizacji programu.
W formie tabeli wymieniono pożądane cele programu (takie, jak wartość spo-

łeczna, atrakcyjność, przydatność), kryteria oceny (wpływ danych usług na roz-
wój czytelnictwa, wpływ instytucji na podniesienie jakości pracy zatrudnionych 
w nich osób i środowisko społeczno-kulturowe, ocena społeczna) oraz wskaźniki 
jakościowe i ilościowe wykonania (wzrost liczby i zróżnicowanie świadczonych 
usług, lepsze przygotowanie personelu instytucji, rozszerzenie kręgu oddziały-
wania instytucji, zadowolenie użytkowników ze świadczonych na ich rzecz usług 
itp.).

Kolejny artykuł autorstwa Helgi Lϋdtke [9] omawia inicjatywę podejmowaną 
w Stanach Zjednoczonych, polegającą na czytaniu przez całą społeczność jednej 
książki, a następnie dyskutowaniu nad nią. Pomysł zrodził się w 1998 r. w biblio-
tece publicznej w Seattle. Miał na celu promowanie czytelnictwa oraz wzmac-
nianie poczucia przynależności do społeczności lokalnych. Wyboru książki do-
konuje się w różny sposób: decyzją burmistrza, decyzją zespołu ekspertów np. 
nauczycieli, bibliotekarzy, literaturoznawców, księgarzy, głosowaniem osobistości 
ze świata mediów, głosowaniem potencjalnych czytelników. Głównymi organiza-
torami takich akcji są lokalne biblioteki publiczne, wspierane przez miejscowe 
stacje radiowe, gazety, restauracje typu fast-food, kawiarnie czy sieci księgarskie.

Tematem następnego tekstu [7] są brytyjskie doświadczenia w zakresie rozwi-
jania czytelnictwa w ramach roku czytelnictwa ogłoszonego w 1998 r. Omówio-
no w nim kilka najważniejszych projektów sfinansowanych przez władze Wiel-



19

kiej Brytanii. Należą do nich: Pisarze w szkołach, gdzie przez rok zatrudniano 
w szkołach znanych pisarzy, którzy prezentowali książki oraz pomagali uczniom 
realizować ich zamierzenia artystyczne; Czytamy wspólnie – projekt bazujący na 
współpracy bibliotek z dwóch wsi z rejonu rozwiniętego gospodarczo i zaniedba-
nego; Czytamy dzieciom – doradztwo dla rodziców; Grupy czytelnicze – two-
rzenie przy bibliotekach i szkołach stałych zespołów dyskusyjnych grupujących 
wielbicieli określonego typu piśmiennictwa; Wielkie czytanie w BBC – ogólno-
krajowy konkurs na najlepszą książkę; Wymień się książką – akcja zostawiania 
w wybranych punktach przeczytanych pozycji.

W czasopiśmie „New Library World” [16] omówiono najważniejsze założe-
nia projektu Inspirowanie czytelników (Inspiring Readers – IR) skierowanego do 
mieszkańców regionu granicznego Irlandii i Wielkiej Brytanii. Na skutek trzy-
dziestu lat konfliktu tereny te stały się obszarem zaniedbanym pod względem 
gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Celem programu było zachęcenie 
mieszkańców do podejmowania drażliwych tematów i rozwiązywania konfliktów 
związanych z tożsamością kulturową i religijną. Środków finansowych dostarczył 
Program Specjalnego Wsparcia dla Pokoju i Pojednania UE – Peace II. Biblioteki 
zobowiązały się do podejmowania różnorodnych inicjatyw czytelniczych i przy-
jęły na siebie rolę mediatora oraz promotora integracji społecznej. W ramach IR 
opracowano 6 programów:

1. One book (Jedna książka) – równoległe czytanie wybranej lektury w róż-
nych grupach wiekowych.

2. Reading our histories (Poznajemy swoją historię) – program adresowany do 
dorosłych, opracowany przez historyków z Centrum Studiów nad Migra-
cją, obejmujący wykłady, czytanie w grupach lektur związanych z ważnymi 
wydarzeniami w historii oraz wspólne dyskusje.

3. Start with the child (Zaczynamy w dzieciństwie) – inicjatywa promująca 
kształtowanie zachowań i postaw małych dzieci przez czytanie im książek 
poruszających kontrowersyjne tematy.

4. Aliens (Obcy) – problemy izolacji i odmienności omawiane z dziećmi ze 
szkół podstawowych.

5. Celebrating our differences (Szanujemy swoją odmienność) – czytanie w ro-
dzinach reprezentujących różne grupy społeczne i etniczne.

6. Their past your future (Ich przeszłość, nasza przyszłość) – wspomnienia 
i wymiana doświadczeń historycznych w grupach międzypokoleniowych 
i pochodzących z objętych programem regionów.

Projekt zaangażował społeczności lokalne w dyskusję na temat konfliktów 
religijnych i społecznych, umożliwił zidentyfikowanie różnic w podejściu szkół 
i władz lokalnych do trudnych problemów, uwrażliwił też bibliotekarzy na opinie 
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i postawy ludzi z różnych środowisk kulturowych oraz wypromował biblioteki 
publiczne jako środowiska otwarte i integrujące.

W kolejnym artykule [15] przedstawiono doświadczenia bibliotek publicznych 
w Rosji pracujących w ramach Municypalnego Bibliotecznego Systemu Infor-
macyjnego (MBSI) Tomska. Omówiono tu najważniejsze programy realizowane 
przez biblioteki MBSI:

1. Starsze pokolenie (2008-2010) – projekt aktywizacji emerytów przez orga-
nizację spotkań, pokazów starych filmów, wieczorów autorskich, kół zain-
teresowań, wspólnych obchodów świąt narodowych itp.

2. Integracja społeczna (2009-2011) – projekt, którego celem jest integracja 
społeczna i organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych, w tym 
słabo widzących.

3. Szereg programów realizowanych w różnych latach przez poszczególne bi-
blioteki MBSI, poświęconych rozwijaniu czytelnictwa młodzieży.

4. Literacka przestrzeń Rosji (2009-2011) – systematyczna organizacja przed-
sięwzięć rocznicowych, związanych z jubileuszami klasycznych autorów 
(także książek dla dzieci), połączonych z konkursami, wystawami, wieczo-
rami literackimi itp.

5. Literacka przestrzeń miasta – projekty popularyzujące twórczość autorów 
syberyjskich (spotkania autorskie, wystawy, wieczory poezji), w ramach 
których utworzono nową placówkę Dom Literata, nawiązującą i koordynu-
jącą współpracę między lokalnymi twórcami a bibliotekami.

6. Dom, w którym żyjemy (2007-2009) – projekt poświęcony popularyzacji 
tradycji historycznej, a także kultury innych państw, np. w 2009 r. obcho-
dzono dni kultury polskiej i greckiej.

Ciekawą tematykę dotyczącą programów promujących czytelnictwo dla osób 
w różnym wieku podjął w swoim artykule [2] z 2013 r. Ian Chant. Autor przed-
stawił w nim kilka inicjatyw realizowanych w Stanach Zjednoczonych i Holandii, 
opartych na współpracy bibliotek z branżą lotniczą. Lotniska z setkami pracow-
ników i dziesiątkami tysięcy przewijających się przez nie codziennie i oczekują-
cych na połączenia pasażerów, oferują bibliotekom wiele nowych możliwości do-
tarcia do potencjalnych czytelników. Biblioteki publiczne zaczęły więc testować 
możliwości świadczenia i reklamy swoich usług na lotniskach, obsługujących 
zarówno połączenia krajowe, jak i międzynarodowe. Wśród takich projektów 
wymieniono kampanię Books on the Fly prowadzoną przez Kansas State Library 
(KSL) na Manhattan Regional Airport, przeznaczoną dla użytkowników telefo-
nów i tabletów. W jej ramach rozmieszczono na całym lotnisku tablice z kodami 
QR odsyłającymi na stronę e-wypożyczeń biblioteki, z dostępem do bogatej ofer-
ty e-książek. Czytelnicy bez kart bibliotecznych, po zeskanowaniu kodu lub ma-
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nualnym wprowadzeniu podanego URL, przekierowywani są na mobilną stro-
nę Projektu Gutenberg, z której można pobierać ok. 42 tys. tytułów w wolnym 
dostępie. Drugim projektem jest wirtualna biblioteka uruchomiona przez Free 
Library of Philadelphia (FLP) na międzynarodowym lotnisku w Filadelfii, we 
współpracy z koncernem telekomunikacyjnym AT&T. Jej filie działają w dwóch 
punktach łączących różne terminale, oferując bezpłatnie Wi-Fi. Po zalogowaniu 
się do sieci pasażerowie trafiają automatycznie na stronę, za pomocą której mogą 
korzystać ze wszystkich usług online FLP. Dostęp do najnowszych bestsellerów 
w wersji elektronicznej mają jedynie posiadacze kart bibliotecznych, a pozostali 
użytkownicy mogą ściągać tytuły z Projektu Gutenberg i podobnych serwisów 
oraz korzystać z cyfrowych galerii i kolekcji biblioteki.

Doświadczenia związane z udziałem bibliotek publicznych w sponsorowanej 
przez brytyjskie władze kampanii Narodowy Rok Czytelnictwa (NRC) omówio-
no w 2008 r. [19]. Narodowy Rok Czytelnictwa był promowany jako społeczna 
kampania marketingowa mająca na celu dotarcie do wszystkich pokoleń i grup 
społecznych oraz stymulowanie działań promujących wśród rodzin i poza nimi 
dostępność książek i czytania we wszelkich przejawach i formach (dla przyjem-
ności, w celach edukacyjnych, w celu osobistego rozwoju itp.), dla wszystkich 
obywateli oraz niwelowanie podziałów społecznych w tym zakresie. C. Rankin 
przybliża w tekście poszczególne elementy i założenia NRC, pozytywne efekty 
podejmowanych przez bibliotekarzy inicjatyw w trakcie trwania i po zakończe-
niu tego programu (m.in. ponad 2 mln nowych użytkowników bibliotek między 
kwietniem a grudniem 2008 r., zwiększenie w tym samym okresie, w rodzinach 
o niskich dochodach, odsetka rodziców czytających codziennie swoim dzieciom 
z 5 do 20%) oraz wpływ kampanii na zwiększenie świadomości mieszkańców na 
temat roli i zalet czytania.

W jednym artykule [3] podjęto tematykę programów czytelniczych pomagają-
cych w resocjalizowaniu młodych przestępców Nowej Zelandii. Jak podkreśla au-
tor, brak umiejętności czytania i pisania znacząco ogranicza życiowe możliwoś ci 
i zwiększa prawdopodobieństwo wstąpienia na drogę przestępczą i trafienia do 
więzienia. Programy resocjalizacyjne to głównie zajęcia uczące zawodu lub na-
kierowane na sprawców określonych przestępstw, prowadzone są też programy 
nauki pisania i czytania. Omówiono dwa takie projekty stworzone przez bibliote-
karzy z hrabstwa Johnson w stanie Kansas w Stanach Zjednoczonych. „Zmienić 
Życie poprzez Literaturę” to kurs współczesnej literatury amerykańskiej, skiero-
wany do młodych osób objętych dozorem kuratorskim, w którym uczestniczą nie 
tylko przestępcy, ale też przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości (m.in. sędzia 
i kurator). Wspólnie dyskutują oni o przeczytanych książkach, dzięki czemu ska-
zani mogą zrozumieć lub potępić bohaterów czytanych powieści, a przez to zre-
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widować własne postępowanie, a przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości mają 
okazję lepiej zrozumieć tych, którzy weszli w konflikt z prawem. Z kolei program 
Czytać, by osiągnąć sukces stworzono dla młodych pensjonariuszy lokalnej izby 
zatrzymań, którzy mają problemy z czytaniem. Jednym z elementów spotkań jest 
głośne czytanie fragmentów książek, których dotyczy dyskusja. Zdaniem autora 
artykułu, tego typu programy i kontakt z literaturą pozwalają ich uczestnikom 
poznać cudze doświadczenia i różne style życia, zrozumieć uczucia i motywy po-
stępowania innych osób, zdać sobie sprawę z konsekwencji określonych działań 
i w rezultacie zmienić swoje życie.

Programom adresowanym do osób starszych poświęcono artykuł [10] z 2011 r. 
Przedstawiono w nim inicjatywę polegającą na zakładaniu w lokalnych biblio-
tekach Singapuru klubów książki. Jak podkreślają autorzy tekstu, osoby starsze 
stanowią coraz większą część miejscowej populacji (w 2005 r. ponad 12% miesz-
kańców tego miasta-państwa stanowiły osoby powyżej 60 roku życia, w 2050 r. 
ich odsetek może wynosić niemal 40%). Omawiany przez autorów program to je-
den z 8 klubów książki dla dorosłych działających na wyspie, który uruchomiono 
z inicjatywy Krajowej Rady Bibliotecznej w 2006 r. W jego ramach organizowa-
ne są m.in. dyskusje, odczyty, wspólne czytanie i inne działania mające związek 
z wybranymi lekturami.

Prezentowana analiza pozwala zapoznać się z wybranymi programami i pro-
jektami realizowanymi na świecie oraz doświadczeniami bibliotek w zakresie 
rozwoju czytelnictwa. Zauważyć można, że programy omawiane na łamach cza-
sopism fachowych mają różne zadania i funkcje do spełnienia. Część inicjatyw 
jest skierowana na rozwój umiejętności i kompetencji związanych z czytaniem, 
zwłaszcza z wypracowaniem nawyków czytania. Inne odnoszą się do społecznej 
funkcji książki i jej roli terapeutycznej, czego przykładem jest program bibliote-
rapii dla dzieci oraz resocjalizacyjny dla więźniów. Autorzy tekstów najczęściej 
przedstawiali inicjatywy skierowane do dzieci i młodzieży, a wiele prezento-
wanych rozwiązań realizowanych jest także w Polsce. Godną uwagi inicjatywą 
tego typu jest Laboratorium Aktywnego Bibliotekarza, projekt realizowany przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, promujący literaturę i czytelnictwo 
wśród dzieci w wieku 0-3 lat oraz projekt Biblioteczki i Grupy Zabawowe w bi-
bliotece Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.
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Renata Ciesielska-Kruczek

Projekty wspierające rozwój czytelnictwa 
w Polsce i na świecie

Projekty, których priorytetem jest wspieranie czytelnictwa i promocja litera-
tury, to edukacyjne kampanie społeczne, festiwale i wydarzenia literackie, spo-
tkania popularyzujące nowości wydawnicze a także telewizyjne, radiowe i inter-
netowe akcje reklamujące czytelnictwo oraz wiele innych. Kluczowymi celami 
tychże programów są rozwój i promocja literatury, czytelnictwa oraz wspieranie 
wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism kulturalnych. Organizato-
rzy projektów dostosowują je uwzględniając przedział wiekowy odbiorców oraz 
zaangażowanie czytelnicze. Istotny jest także poziom wykorzystania nowocze-
snych narzędzi i technologii stosowanych przez wydawnictwa propagujące czy-
telnictwo na ekranach komputerów czy tabletów. Dlatego współczesne badania 
czytelnictwa powinny przebiegać dwutorowo: winna być prowadzona analiza 
potrzeb i zainteresowań odbiorców wydań papierowych, jak również wydań 
cyfrowych. Wyniki analiz pozwolą na lepsze zrozumienie potrzeb czytelników, 
zaproponowanie zmian, a w konsekwencji opracowanie odpowiednich progra-
mów i projektów. Obecnie literatura oferowana jest czytelnikowi w różnych po-
staciach: tradycyjnych książek papierowych, audiobooków, e-booków, a także 
aplikacji multimedialnych. Na skutek zmian form wydawniczych ulec modyfika-
cjom muszą również metody popularyzacji czytelnictwa. W niniejszym rozdziale 
przytoczone zostaną zarówno przykłady wielkich akcji wspieranych przez media, 
jak i oddolnych, społecznych inicjatyw, których celem jest pobudzanie i zaspoka-
janie potrzeb czytelniczych.

Obecnie akcentuje się potrzebę jak najwcześniejszego kontaktu dzieci z książ-
ką i literaturą niezbędną do ich emocjonalnego i intelektualnego rozwoju. Dla 
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najmłodszej grupy wiekowej, dzieci do 3 lat i ich rodziców biblioteki oferują spe-
cjalne zajęcia. Przykładem inicjatywy dedykowanej najmłodszym jest program 
Bookstart, który został zapoczątkowany w 1992 r. w Wielkiej Brytanii. Przezna-
czony był wówczas dla 300 dzieci. W 2001 r. ten pierwszy na świecie narodowy 
program oferujący książki dla najmłodszych, finansowany przez narodową orga-
nizację charytatywną objął ponad milion najmłodszych czytelników [19, s. 17]. 
Objęci programem rodzice i opiekunowie otrzymywali bezpłatnie materiały 
informacyjne, a dzieci zestawy z książkami. Tożsame są programy zrealizowane 
w Danii i Polsce. W Danii program Bookstart to jedna z inicjatyw w ramach 
duńskiego programu rządowego, którego celem było zredukowanie wykluczenia 
społecznego oraz rozwój umiejętności językowych małych dzieci. Bibliotekarze 
w jego ramach odwiedzali rodziny w domach, w czasie gdy dzieci miały 6 i 12 
miesięcy, przekazywali kolejno dwa zestawy, w których znajdowały się: książki 
z obrazkami, rymowanki, kolorowanki, płyty CD dla dzieci, a dla rodziców ulotki 
i poradniki wyjaśniające, jakie lektury są rekomendowane dla konkretnych grup 
wiekowych. Kolejny, trzeci pakiet książek, rodziny mogły odebrać w miejscowej 
bibliotece, zwykle z okazji spotkań lub uroczystości. Ostatni zestaw zostaje poda-
rowany dziecku w wieku trzech lat w przedszkolu. Prowadzone badania wykaza-
ły, że projekt ten przynosi korzyści nie tylko najmłodszym, gdyż 58% rodziców 
twierdzi, że ich własne nawyki czytania zostały zmienione przez Bookstart [18]. 
Takie projekty wymagają pracy na dwóch płaszczyznach: tworzenia oferty dla 
maluchów oraz profesjonalnego wsparcia, pomysłów i porad dla rodziców i opie-
kunów.

W Polsce projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, promujący 
czytelnictwo od najmłodszych lat, nosi nazwę Na dobry początek. Głównym 
elementem projektu było przygotowanie dla rodziców 2 tys. specjalnych zesta-
wów książek i materiałów edukacyjnych. Materiały były rozdawane mamom 
i ich nowo narodzonym dzieciom w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we 
Wrocławiu. Broszura zawierała m.in. listę polecanych książek dla dzieci w róż-
nym wieku wraz z propozycjami dla rodziców, a także wskazówki, w jaki sposób, 
na podstawie książek, organizować wspólne zabawy z dzieckiem. Do zestawu 
była dołączona ulotka z ofertą bezpłatnych zajęć dla najmłodszych dzieci prowa-
dzonych w ramach projektu [8].

Współcześnie dzieci dorastają w świecie wszechobecnych mediów. Jednak 
jak przekonuje Grażyna Lewandowicz-Nosal: „książka, mimo dużego wpływu 
środków audiowizualnych i elektronicznych, nadal jest podstawowym źródłem 
poznania świata realnego” [13, s. 15]. Dlatego tak ważne jest, by w promocji czy-
telnictwa uczestniczyły i współpracowały ze sobą media: telewizja, radio, prasa 
i Internet. Właśnie poprzez prowadzenie kampanii równoległej pomysłodawcy 
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programów osiągają zamierzony efekt. Przykładem może być projekt Cała Polska 
czyta dzieciom, w którym uczestniczą znane osobistości ze świata nauki i kul-
tury: aktorzy, pisarze, sportowcy. Kampania przekonuje jak ważna jest książka, 
dzięki której można wyposażyć dziecko w niezwykły kapitał do wszechstronnego 
rozwoju: emocjonalnego, duchowego, moralnego i intelektualnego. Wystarczy 
poświęcać na głośne czytanie 20 minut dziennie. Czytając dzieciom, poszerza 
się ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczając całego bogactwa przeżyć. 
Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka i jego wyobraźnię; książki po-
szerzają świat uczuć i myśli. Wymienione cele towarzyszą również akcji Lubimy 
czytać – projekt edukacyjny, ukierunkowanej na dzieci w wieku przedszkolnym. 
Z kolei realizacja projektu Nagroda Literacka im. K. Makuszyńskiego pomaga 
promować polską książkę dla dzieci i uświadamiać rolę wartościowej literatury 
w intelektualnym i emocjonalnym procesie rozwoju. Dodatkowo inicjowanie ak-
tywności dorosłych: autorów, wydawców, wychowawców, rodziców i opiekunów 
stanowi podstawę do stymulowania potrzeb czytelniczych wśród najmłodszego 
pokolenia [16].

W promowanie czytelnictwa niezwykle intensywnie angażują się biblioteki 
w Szwecji, które poświęcają problematyce literatury dla dzieci i młodzieży oraz 
kształtowaniu nawyku czytania znaczną część swojej działalności. „Promocja 
książki w Szwecji zaczyna się bardzo wcześnie – w większym mieście każdy no-
worodek otrzymuje w prezencie książkę” [12, s. 107]. Biblioteki publiczne ściśle 
współpracują ze szkołami oraz z przychodniami zdrowia, w których można zna-
leźć foldery i ulotki nagłaśniające akcje czytelnicze. Jedną z form popularyzacji 
czytelnictwa są rozmowy o książkach, prowadzone w bibliotekach publicznych 
i  szkolnych. Ta metoda została wykorzystana w szwedzkim projekcie Specjal-
ność Sary – nowa metoda rozmowy o książce, którego celem było zaangażowa-
nie w rozmowy młodych czytelników poprzez ich udział w wyborze książek [6, 
s. 152]. Z kolei celem projektu Ways to read podjętego w latach 2007-2011 przez 
biblioteki powiatowe i regionalne w dziewięciu okręgach szwedzkich było zna-
lezienie nowych sposobów pobudzania czytania i powiązania go z kreatywnymi 
formami sztuki [9].

Kontynuując omawianie czytelniczych inicjatyw w Szwecji warto przedstawić 
bibliotekę publiczną – Malmö Stadsbiblioteket, której idea zawarta jest w  ha-
śle: „Twoje życie, twoje marzenia, biblioteka”. Przestrzeń w miejskiej bibliotece 
w Malmö jest doskonale zaprojektowana z myślą o małym czytelniku. Znajdu-
ją się w niej pokoje dla dzieci, m.in. czarodziejski pokój bajek. Niskie regały na 
kółkach pozwalają zaaranżować na nowo wnętrze tak, by powstało więcej wol-
nej przestrzeni do wykorzystania na spotkania autorskie, przedstawienia, zabawę. 
Jedno z pomieszczeń zajmuje czarodziejski pokój bajek. Gdy zapukamy w wielki, 
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okrągły regał z książkami uchylą się drzwi. Jego wnętrze zajmuje przytulne, peł-
ne miękkich poduch pomieszczenie, którego sklepienie rozświetlają miniaturowe 
gwiazdki. Tam mali czytelnicy słuchając opowieści, przenoszą się w świat baśni 
[1, s. 13]. W 2014 r. program realizowany przez bibliotekę Wiosna dla dzieci ofero-
wał dla maluchów w wieku do 8 lat opowiadanie baśni, śpiewanie piosenek i słu-
chanie muzyki. Dzieci w przedziale wiekowym od 9 do 12 lat zapraszane były na 
spotkania z autorami, porady oraz kreatywne warsztaty, w czasie których tworzyły 
własne opowieści. Ciekawą propozycją biblioteki publicznej w Malmö są również 
eksperymentalne warsztaty czytelnicze i teatralne Bądź super bohaterem na jeden 
dzień! Podczas warsztatów w wyniku zainspirowania przeczytanymi komiksami 
i książkami dzieci za pomocą ruchu i dźwięku przedstawiają swojego ulubionego 
bohatera. Z kolei w trakcie projektu LAS! (czytaj) biblioteka w Malmö uczyła pro-
wadzących zajęcia z czytelnikami wykorzystania różnorodnych form pracy, jak 
np. blogi, Wiki, nagrywanie minifilmików. Projekt ten przyczynił się do znalezie-
nia nowych form rozpowszechniania i propagowania czytania wśród dzieci i mło-
dzieży. Nowoczesne metody i formy pracy są bowiem niezbędne, by zainteresować 
młode pokolenie, które ma bogaty wybór atrakcyjnych zajęć w wolnym czasie. Ta 
sama biblioteka, jako pierwsza w Szwecji, uruchomiła projekt o nazwie Opowieści 
na dobranoc od wewnątrz, który umożliwia rodzicom przebywającym w więzie-
niach nagrywanie bajek na CD dla swoich dzieci.

W Japonii usługi biblioteczne dla niemowląt i małych dzieci zostały zapocząt-
kowane w latach 80. XX wieku w healthcare libraries, a obecnie przeżywają roz-
wój związany z wprowadzeniem w 2000 r. programu Bookstart, Narodowym Ro-
kiem Czytelnictwa Dzieci i uchwaleniem w 2001 r. Prawa Promocji Czytelnictwa 
Dzieci [19, s. 19].

Niezwykle ciekawym zjawiskiem była zapoczątkowana w latach 60. społecz-
na akcja określana mianem bunko. Znana autorka książek dla dzieci, tłumaczka 
i wydawca, Momoko Ishii, utworzyła w 1958 r. w swoim domu maleńką biblio-
tekę o nazwie Katsura Bunko [17]. Miejsce to służyło dzieciom z sąsiedztwa nie 
tylko do zabawy i czytania. Pomysłodawczyni mogła obserwować dzieci oraz 
rozmawiać z nimi o ich wyborach lektur. Wynikiem tych spostrzeżeń była m.in. 
szczegółowa lista książek wypożyczonych przez dzieci z ich dokładną charak-
terystyką jako czytelników. Po opublikowaniu książki na temat tej działalności, 
zatytułowanej Kodomo No Toshokan (ang. The Children’s Library) znalazła liczne 
grono naśladowczyń. Powstało wiele maleńkich bibliotek prowadzonych w for-
mie wolontariatu, głównie przez kobiety, których ideą było rozmiłowanie dzieci 
w lekturze. Przyjazna atmosfera i bliskie relacje w takich prywatnych bibliotekach 
zachęcają do odwiedzin. Mają atrakcyjną dla dzieci formę spotkań promującą 
książki i czytanie. Mali czytelnicy bunko biorą udział w teatrzykach kukiełko-
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wych, gawędach o książkach, zajęciach origami, opowiadaniach kamishibai, czyli 
przedstawieniach baśni za pomocą ilustracji i nauce rymowanek. Istotą tworze-
nia bunko było pragnienie, by dzieci czerpały radość z czytania.

Z kolei Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Tokio, która jest 
oddziałem Narodowej Biblioteki Parlamentarnej Japonii proponuje swoim ma-
łym czytelnikom specjalny katalog OPAC. Ważne jest, by dzieci „uczyły się bi-
blioteki” poprzez samodzielne wypożyczanie książek oraz wyszukiwanie ich 
w  katalogu. Biblioteka przygotowała więc specjalną stronę internetową, która 
dzięki grafice zachęca dzieci do poszukiwania książek o tematyce zgodnej z zain-
teresowaniami.

Badacze czytelnictwa (Ross, McKechni i Rothbauer) twierdzą, że: „ludzie sta-
ją się zaawansowanymi czytelnikami poprzez czytanie dużej ilości obszernych 
tekstów; najbardziej motywująca jest sama przyjemność wynikająca z czytania; 
biblioteki, szkoły i społeczności lokalne powinny wspierać czytanie dla przyjem-
ności poprzez tworzenie szerokiego dostępu do książek, pomaganie w wyborze 
książek, rozpowszechnianie zamiłowania do czytania, tworzenie dyskusyjnych 
klubów książki lub możliwości wypowiadania się na temat książki online” [2].

W Polsce celem priorytetu Promocja czytelnictwa MKiDN jest wspieranie zna-
czących zjawisk literatury współczesnej oraz dofinansowywanie innowacyjnych 
programów promujących powszechne praktyki czytelnicze. Z kolei Norweskie 
Ministerstwo Kultury w 2010 r. uruchomiło program, w którym główną grupą 
docelową byli dorośli. Projekt pod nazwą Poczytaj mi, tato! zachęcał mężczyzn 
do lektury z dziećmi i motywował ojców do przekazywania pozytywnych wzor-
ców czytania. Pracownicy bibliotek, by dotrzeć do jak największej liczby osób 
dorosłych, przedstawiali swoją ofertę w zakładach pracy. Ten rodzaj aktywizacji 
czytelnictwa został opisany przez Sigrid Westeng Odden w artykule Literatura 
w miejscu pracy [14]. Podczas wizyt roboczych projektu dostarczano zaintereso-
wanym najlepsze i najnowsze książki dostępne na rynku oraz specjalnie opraco-
waną antologię tekstów literackich.

Aktywizacja czytelnicza i twórcza realizowana poprzez różne projekty wpro-
wadza zmiany również w środowiskach ludzi starszych. Rozwija ich zaintereso-
wania, umożliwia integrację, a co za tym idzie nabycie umiejętności aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Biblioteki oferują zajęcia, na których zachęcają senio-
rów m.in. do korzystania z nowoczesnych mediów. Katarzyna Dettlaff-Lubiejew-
ska w swoim artykule wymienia trzy formy szkoleń: „Pierwsza, bardzo popularna 
w USA, polega na prowadzeniu szkoleń przez osoby z tej samej grupy wiekowej, 
druga stawia na integrację międzypokoleniową i korzysta z pomocy młodych 
czytelników – wolontariuszy, do prowadzenia zajęć i udzielania konsultacji. Trze-
ci kierunek propaguje tworzenie zespołów o podobnych zainteresowaniach, np. 
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wędkarstwo, historia sztuki i wspólne poszukiwania w Internecie” [4]. Poniżej 
opisane zostaną dwa projekty czytelnicze, którym przyświecał jeden cel – łącze-
nie zainteresowań czytelniczych różnych pokoleń.

Przykładem akcji realizowanej w Polsce jest ogłoszone przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich przedsięwzięcie, które angażuje osoby starsze do działania 
na rzecz otoczenia, promuje współpracę międzypokoleniową, a także sprzyja roz-
wojowi wolontariatu osób starszych. Projekt Seniorzy w akcji objął osoby w wie-
ku 18-35 lat oraz grupę osób 60+. Zainteresowani nie tylko mogli brać udział 
w inspirujących warsztatach, ale również współdziałali przy realizacji własnych 
projektów. Przedsięwzięcie zachęcało do dzielenia się swoimi pasjami i doświad-
czeniem. Konkurs Seniorzy w akcji pokazał, że osoby 60+ są aktywnymi człon-
kami społeczności lokalnych, inicjują ciekawe akcje, w twórczy sposób wykorzy-
stują nowe technologie, zaś bariery międzypokoleniowe wynikają często tylko ze 
stereotypów.

Kolejnym przykładem wykorzystania więzi międzypokoleniowych jest projekt 
warsztatów Piękne babcine historie realizowany w Korei Południowej, którego 
celem była aktywizacja osób po 60. roku życia. Projekt zainicjowany i poprowa-
dzony przez Seulskie Towarzystwo Biblioteki dla Dzieci i Literatury (SSCLL) był 
wspierany finansowo przez grant na rzecz kobiet w Seulu [19, s. 18]. „Babcie” 
uczyły jak opowiadać, czytać na głos, śpiewać, mówić różne krótkie wierszyki 
i  wyliczanki. Swoje umiejętności prezentowały jako wolontariuszki w  bibliote-
kach, szkołach, ogródkach dziecięcych i centrach edukacji. Dwa pokolenia spo-
tykały się wokół bajek, książek z obrazkami, różnych opowieści, wspólnie się 
bawiąc i rozmawiając. Wiele bibliotek kontynuowało pomysł, prosząc seniorki 
o prowadzenie różnych zajęć z dziećmi, a zwłaszcza o opowiadanie bajek.

Biblioteki zapewniają osobom starszym bardzo przyjazną przestrzeń do roz-
wijania zainteresowań, bezpieczny i znajomy świat, miejsce spotkań. W tych 
przestrzeniach proponowana jest oferta dla seniorów: tradycyjne udostępnianie 
zbiorów, książka mówiona, książka na telefon, książka z dużym drukiem, kursy, 
spotkania autorskie, koncerty okolicznościowe, wystawy prac, dyskusyjne kluby 
książki, itp. Właśnie w ramach dyskusyjnych klubów książki dla seniorów odby-
wają się często rozmowy o literaturze polskiej i zagranicznej, a dobór publikacji 
(literatury biograficznej, dzienników, pamiętników, poezji polskiej, reportaży 
oraz literatury podróżniczej, zarówno w formie książek tradycyjnych, jak i ksią-
żek mówionych), dokonywany jest pod kątem zainteresowań i potrzeb tej grupy 
czytelniczej.

Seniorzy wśród użytkowników bibliotek publicznych stanowią grupę szczegól-
ną, bo wymagającą bardziej indywidualnego podejścia i zainteresowania. Takim 
przykładem indywidualnej troski o każdego czytelnika jest usługa zwana Książ-
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ka na telefon świadczona przez wszystkie placówki biblioteczne na warszawskiej 
Ochocie. Bibliotekarki bezpłatnie dostarczają swoim czytelnikom-seniorom 
książki, które znajdują się w zbiorach danej filii. Jest to też okazja do bardziej 
osobistego kontaktu z czytelnikiem starszym, niecierpliwie czekającym na poja-
wienie się bibliotekarki [5]. Ponadto biblioteki, kluby czytelnicze i stowarzysze-
nia organizują liczne programy dla seniorów, wśród których należy wymienić: 
Book a librarian – szkolenia seniorów w umiejętności korzystania z mobilnych 
technologii (USA); Godzina z… literackie wskazówki do czytania dla seniorów 
oraz Aktywny senior w bibliotece XXI wieku organizowany przez Dolnośląską 
Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

Analizując czytelnictwo XXI w. należy podkreślić wpływ innowacji technolo-
gicznych na zmiany nawyków czytelniczych, zwłaszcza wśród młodzieży. Warto 
zadać pytanie, w jakim stopniu czytniki e-booków i tablety oraz teksty czytane 
na ekranie telefonu komórkowego zwiększają zainteresowanie czytaniem ksią-
żek? Elektroniczna forma książki zmienia sposoby jej rozpowszechniania oraz 
odbioru tekstu. Dla jednych książka elektroniczna ułatwia korzystanie z tekstu 
(również literackiego), dla innych stanowi rodzaj rozrywki, która nie jest w stanie 
zrównoważyć walorów książki drukowanej [10, s. 7-8]. Nowe technologie sto-
sowane w edukacji czytelniczej, w tym technologia Web 2.0 wymuszają na od-
biorcy aktywność. Technologia 2.0 zawiera: mechanizm Wiki, blogi i mikroblogi, 
socialbookmarking, serwisy współdzielenia i wymiany plików, serwisy społecz-
ności internetowych i wirtualne światy [3]. Jednak nowe technologie stosowane 
w procesie czytania wymagają odpowiedniego oprogramowania, urządzeń oraz 
formatów zapisu.

Biblioteki wzbogacają swoją ofertę o działania związane z nowoczesnymi tech-
nologiami i animacją społeczną. Dzięki swojej aktywności i dodatkowej ofercie 
pozyskują nowych czytelników i zachęcają ich do czytania książek. Jednym z fila-
rów technologii Web 2.0 są blogi. Ich liczba jest trudna do oszacowania, ponieważ 
są jedną z popularniejszych form użytkowania Internetu. Ich przeznaczenie jest 
wielorakie, choć zwykle są kojarzone z prywatnymi zapisami na określony temat. 
W przypadku zagadnień związanych z książką i czytelnictwem warto wymienić 
niektóre polskie blogi, jak np.: Lustro Biblioteki1, Bibliodziennik2 (prowadzony 
przez pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krako-
wie), Pulowerek codziennie inny portal dla bibliotekarzy3, czy Biblioteka 2.0: Blog 
Społeczności Czytelników i Bibliotekarzy Cyfrowych4. O tym, jak popularna jest to 

1 http://www.lustrobiblioteki.pl/.
2 http://bibliodziennikbgup.blogspot.com/.
3 http://pulowerek.pl/.
4 http://blog.biblioteka20.pl/.
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forma rozpowszechniania informacji o nowościach, czytelniczych akcjach i kon-
kursach świadczą statystyki odwiedzających.

Na portalach społeczności internetowych zarejestrowanych jest wiele profili 
służących popularyzacji czytelnictwa. Na stronach portalu Facebook książki pro-
mowane są na takich profilach, jak: Dobre książki, Lubię czytać, Kocham książki, 
Improbables Librairies, Improbables Bibliothèque. Są to przykłady na to, jak inter-
netowe medium jest wykorzystane w promocji czytelnictwa. Analizując zasoby 
Internetu pod kątem wspierania literatury i czytelnictwa wymienić należy także 
ich twórców, którymi są: biblioteki, wydawcy, księgarze, organizacje społeczne, 
stowarzyszenia i pasjonaci książki. Zaakcentować trzeba, iż strony internetowe 
oraz profile na portalach charakteryzują się przejrzystością treści, wyzwalają za-
angażowanie odbiorcy, ale też wprowadzają elementy rozrywki.

Odrębną kwestią jest wykorzystanie przez czytelników e-booków, których 
tekst wyświetlany na ekranie, może również być wzbogacony o ilustracje, efek-
ty dźwiękowe i aplikacje mulimedialne (animacje i elementy interaktywne). 
Wszystkie te elementy mogą promować tekst literacki. Przykładem wykorzysta-
nia tej technologii jest książka dla dzieci Kolory – niezwykłe przygody Stefana 
Themersona, opisana na stronach portalu i-Czytam. Jest to unikatowa aplikacja 
na smartfony i tablety, opracowana na podstawie oryginalnego projektu graficz-
no-literackiego Franciszki i Stefana Themersonów. Treść książki można pozna-
wać na dwa sposoby – poprzez samodzielne czytanie lub słuchanie nagrania lek-
tora wspartego animacjami i podświetlaniem tekstu. Dodatkowo, aplikacja jest 
wzbogacona o pięć interaktywnych gier związanych z treścią książki oraz zabawą 
z kolorami i malowaniem.

Zauważyć należy, że technologia multimedialna stwarza szansę „ożywienia” 
książki – połączenia kultury słowa w aktorskiej interpretacji tekstu z kształtowa-
niem wrażliwości na kształt, barwę i ruch (edukacja plastyczna) oraz na dźwięk 
(edukacja muzyczna). Istnieje możliwość wprowadzenia elementów zabawy in-
teraktywnej, zagadek, poleceń ćwiczących spostrzegawczość. Odpowiednio do-
brana literatura dla dzieci pozwala na kształtowanie ich wrażliwości i rozumienia 
świata. Dlatego tak ważne są akcje promujące dobrą książkę, realizowane w bez-
pośrednich kontaktach oraz przy użyciu nowoczesnych mediów elektronicznych. 
Nowoczesna forma przekazu, walory dydaktyczne i wychowawcze oraz wysoki 
poziom estetyczny to podstawowe wartości książek, które można bezpłatnie po-
brać np. z polskiego portalu i-Czytam. Portal ten proponuje literaturę dla naj-
młodszych czytelników w różnym wieku.

Tempo rozwoju technologii współczesnego świata, a wraz z nim różnorod-
ność metod dostarczania treści czasopism jako źródła komunikacji, inspiracji 
i motywacji sprawia, że praca w środowisku medialnym jest niezwykle wyma-
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gająca. Rozwój postępuje bardzo szybko, więc wydawcy zmuszeni są na bieżąco 
dostosowywać ofertę do potrzeb swoich odbiorców i przenosić treści redakcyjne 
i reklamowe do form cyfrowych. Czytelników interesuje zawartość czasopism 
w wersjach cyfrowych, jak również drukowanych. Wydania magazynów w wersji 
cyfrowej można czytać na tabletach, e-czytnikach, smartfonach i komputerach. 
Treść wydania cyfrowego jest zazwyczaj repliką wydania magazynowego, z ogra-
niczoną możliwością interakcji. Analizując czytelnictwo czasopism w wersji elek-
tronicznej warto wymienić (na podstawie Raportu Badawczego FIPP Dowody Na 
Skuteczność Czasopism [15]) powody jego popularności. Są to: możliwość zmiany 
rozmiaru pisma i formatu, łatwość poszerzenia prenumeraty o wydania elektro-
niczne, elementy interaktywne, materiały wideo, galerie zdjęć i prezentacje 3D; 
niższe koszty niż w przypadku wersji drukowanej; a także łatwiejsze dotarcie 
do treści artykułów. Wspomniany raport uwzględnia również takie aspekty jak: 
możliwość zachowania wydań i artykułów w formie elektronicznej; wygoda za-
prenumerowania/zakupu czasopisma, w tym numerów specjalnych; a także chęć 
testowania nowości w mediach.

Niestandardowe i pomysłowe działania mające na celu promowanie czytelnic-
twa podejmowane są przez biblioteki, kluby czytelnicze, ministerstwa i organiza-
cje pozarządowe na całym świecie. Programy promujące czytelnictwo wśród róż-
nych grup wiekowych i społecznych wykorzystują zarówno bezpośredni kontakt, 
jak i nowoczesne platformy komunikacji. Zauważa się zintensyfikowaną, zwłasz-
cza internetową, aktywność osób prywatnych i pasjonatów. Nowe rozwiązania 
techniczne zwiększają skalę oddziaływania, zachęcają do interakcji i podnoszą 
zaangażowanie czytelników. Metody i narzędzia ulegają zmianom, pojawiają się 
nowe technologie stosowane w edukacji czytelniczej, ale promocja czytania cią-
gle pozostaje podstawowym zadaniem bibliotek. Opisane projekty dowodzą, że 
istnieje wiele nowych metod dotarcia z książką do czytelników, trzeba tylko wy-
korzystać ich zainteresowania, pasje i ciekawość poznania.
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ment elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/
professional-report/100-pl.pdf. Stan z dnia 24.02.2014.
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Maja Chacińska

Czytelnictwo i jego promocja w krajach 
skandynawskich na przykładzie Szwecji

Już szkocki ewangelista John Patterson (1807-1808) twierdził, że ówcześ-
ni mieszkańcy wszystkich północnych Królestw Protestanckich umieli czytać. 
Rzadko spotykało się osobę powyżej dziesięciu czy dwunastu lat, która nieposia-
dałaby tej zdolności [12, s. 29]. Do tej pory daje się zauważyć wysoki wskaźnik 
czytelnictwa wśród mieszkańców krajów skandynawskich.

Istnieją dwa czynniki, które mogą wpływać na wysokie czytelnictwo książek 
w  Szwecji. Pierwszy z nich to tradycyjnie wysokie w krajach skandynawskich 
czytelnictwo prasy drukowanej od początku jej powstania, które mimo dużego 
stopnia komputeryzacji nie spada tak dramatycznie, jak w innych częściach Eu-
ropy i świata. Drugim czynnikiem jest popularność rodzimej literatury, szcze-
gólnie kryminalnej i dziecięcej, nie tylko w Skandynawii, ale również za granicą.

Na pierwszy z tych czynników, czyli wysokie czytelnictwo prasy w Szwecji i in-
nych krajach skandynawskich, wpływ miał protestantyzm i egalitaryzm tych spo-
łeczeństw, a co za tym idzie wysoka pozycja chłopów. Te dwa elementy kultury 
wpłynęły znacząco na wczesne upowszechnienie się piśmienności również wśród 
najniższych warstw społecznych, a więc i na czytelnictwo prasy. Daniel Hallin 
i Paolo Mancini podają, że w 2000 r. w Norwegii na 1000 dorosłych mieszkańców 
sprzedawano ponad 700 gazet, a w Szwecji ponad 500 [11, s. 24].

W 2003 r. Lennart Weibull pisał, że gazety w krajach nordyckich docierają do 
ponad 90% populacji [29, s. 9]. Z kolei Michał Głowacki podaje dane z 2007 r., 
które wyraźnie pokazują, iż spadek czytelnictwa prasy drukowanej nie omija 
państw skandynawskich, ale również, że w tym okresie prasa nadal miała tam sil-
ną pozycję: w Norwegii na 1000 dorosłych mieszkańców sprzedawano 626 gazet, 
w Szwecji 481, a w Danii 294 [10, s. 28]. Jest to związane z tradycyjnie wysokim 
współczynnikiem piśmienności w państwach nordyckich.
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Twórca szwedzkich opracowań statystycznych Carl af Forsell w 1833 r. stwier-
dził, że najwyżej 1 na 1000 szwedzkich chłopów nie potrafił czytać i pisać. Forsell 
wyjaśnia tę kwestię zarządzeniem króla Karola XI z 1689 r., wprowadzającym 
obowiązek znajomości Biblii. Według Forsella osoby nieznające treści Biblii mia-
ły zakaz przystępowania do komunii. Forsell stwierdza również, że mimo wi-
docznej biedy chłopskich domów prawie w każdym można było znaleźć „śpiew-
nik, Biblię, zbiór kazań i czasami kilka innych pozycji religijnych“ [12, s. 28].

Inny szwedzki historyk, Egil Johansson, opisuje szeroko zakrojoną kampanię 
na rzecz nauki czytania i pisania, przeprowadzoną w Szwecji pod koniec XVII 
i na początku XVIII w., która spowodowała dużą presję społeczną – osoby, któ-
re nie zdały dorocznego egzaminu z czytania i pisania nie mogły przyjmować 
komunii i zawierać małżeństw [12, s. 29]. Dekret królewski z 1723 r. nakazywał 
rodzicom i opiekunom dzieci „pilnować, aby dzieci czytały książki i studiowały 
lekcje z Katechizmu” [12, s. 41]. Zaniedbanie w tej kwestii groziło grzywną.

O podobnych praktykach pisze Charlotte Appel badająca poziom piśmien-
ności w Danii w XVII w. Od połowy XVII stulecia większość dzieci, również 
na wsi, uczyła się pisać i czytać w celu podjęcia lektury i nauki katechizmu na 
pamięć. Appel twierdzi na podstawie badań ksiąg parafialnych dwóch parafii, że 
w XVII-wiecznej Danii nawet 50% ludności wiejskiej mogło umieć czytać i pisać 
[2, s. 80, 110]. Potwierdza to raport angielskiego ambasadora w Danii Roberta 
Moleswortha, An Account of Denmark as It Was in the Year 1692, na który powo-
łuje się wielu badaczy [25, s. 23; 23, s. 7]. W raporcie tym Molesworth pogardza 
wszystkim, co duńskie, ale stwierdza też, że zaletą tego narodu jest fakt, iż „prości 
ludzie“ umieją pisać i czytać.

W kwestii rozwoju piśmienności i wzrostu czytelnictwa w Danii w później-
szym okresie dużą rolę przypisuje się Nikolaiowi Grundtvigowi i stworzonemu 
przez niego w XIX w. systemowi szkół ludowych, które następnie rozprzestrzeni-
ły się na całą Skandynawię [23, s. 13]. W Szwecji w XVII w. publikowano również 
pierwsze podręczniki do nauki czytania i pisania [23, s. 18-23].

Egil Johansson podaje wyniki badań piśmienności dla Europy w latach 1850-
1970, stworzone na podstawie statystyk i spisów ludności z tego okresu. W 1850 r. 
w krajach nordyckich ponad 80% mieszkańców umiało pisać i czytać, tymczasem 
we Francji było to 50%, w Polsce ok. 20-30%, a w Portugalii tylko 10-20% [12, 
s. 71].

Na rozwój czytelnictwa w krajach skandynawskich miał wpływ również duży 
nacisk na równość kobiet i mężczyzn. Różnica we wskaźniku czytelnictwa prasy 
między kobietami a mężczyznami w Szwecji – jak podają Hallin i Mancini – wy-
nosiła w 2000 r. 1 punkt procentowy (na rzecz mężczyzn), w Norwegii 2, a w Da-
nii 4. Dla porównania we Włoszech i Portugalii, różnica ta wynosiła odpowiednio 
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20 i 35 punktów procentowych (również na rzecz mężczyzn) [11, s. 24]. Taka 
sytuacja jest wynikiem wielowiekowej tradycji i polityki. Appel stwierdza, że już 
w XVII w. dzieci z biednych rodzin uczono czytania i pisania w takim samym 
zakresie niezależnie od płci [2, s. 80]. Opisuje ona, historię urodzonej w 1658 r. 
biednej służącej, Mette Jensdatter, która sama nauczyła się czytać i pisać i chodzi-
ła raz w tygodniu na rynek, aby nabyć tam coś do czytania [2, s. 17].

Jak zaznaczono na początku, obecnie czytelnictwo prasy drukowanej spada 
również w krajach skandynawskich, niemniej nadal pozostaje wysokie w porów-
naniu do innych państw europejskich. W latach 1986-2012 czytelnictwo prasy 
codziennej w Szwecji spadło aż o 29 punktów procentowych. Niemniej w 2012 r. 
nadal 59% Szwedów w wieku 9-79 lat czytało prasę papierową codziennie (a 41% 
jej internetowe wydania) [17].

Innym czynnikiem, który również może wpływać na wysokie czytelnictwo 
książek w państwach nordyckich jest popularność rodzimej literatury. Przodują 
tu szczególnie książki kryminalne i literatura dla dzieci. Książki szwedzkich au-
torów kryminałów są tłumaczone na wiele języków i rozchodzą się w milionach 
egzemplarzy. Seria książek o inspektorze Wallanderze Henniga Mankella została 
przetłumaczona na 40 języków i sprzedano ją w ponad 40 mln egzemplarzy [18]. 
Camilla Läckberg, autorka serii kryminałów o szwedzkim miasteczku Fjällbacka, 
sprzedała swoje książki do ponad 30 krajów. Sukces trylogii Millennium Stiega 
Larssona jest powszechnie znany. Wymienić można również, tłumaczoną na ję-
zyk polski, twórczość autorów szwedzkich takich, jak Håkan Nesser, Lisa Mar-
klund, Åsa Larsson czy Norwega Jo Nesbø.

O ile popularność skandynawskiej literatury kryminalnej, to kwestia stosun-
kowo nowa, to uznanie dla szwedzkiej literatury dziecięcej w kraju i za granicą 
ma długą tradycję. Książki Astrid Lindgren były tłumaczone na wiele języków już 
w latach 50. XX w. [3]. Filonek Bezogonek Gösty’ego Kuntssona został przetłuma-
czony na język polski już w 1960 r. Obecnie Skandynawowie, przede wszystkim 
Szwedzi, znani są z literatury dziecięcej poruszającej tematy tabu, na przykład 
w takich książkach jak Mała książka o śmierci, Mała książka o kupie (obie pozycje 
Pernilli Stallfeld, 2008) czy Wielka księga siusiaków (Dan Hojer, Gunilla Kvarn-
ström, 2009).

Należałoby zadać pytanie, czy Szwedzi doceniają i czytają rodzimą i obcą li-
teraturę oraz czy książka jest równie popularna, jak gazeta codzienna, a także 
zastanowić się nad tym, jak wygląda obecnie kwestia czytelnictwa w Szwecji.

W 2009 r. w przeciętnym dniu 36% Szwedów miało kontakt z książką [17], 
w 2013 r. było to 34% (książki elektroniczne 1%) [19]. W tabeli 1 przedstawio-
no dane dotyczące czytania różnych typów literatury w przeciętnym tygodniu 
w 2012 r.
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płeć wiek
Kategoria Razem M K 9-14 15-24 25-44 45-64 65-79
Literatura piękna 34 26 42 16 30 35 37 38
Literatura dla dzieci 
i młodzieży 7 6 7 47 5 5 1 1

Literatura piękna/lit. 
dla dzieci i młodzieży 40 31 49 63 36 39 37 39

Literatura fachowa 11 12 11 12 18 12 8 10
Inne książki 6 6 6 4 4 7 7 6
Audiobooki 6 5 6 4 5 4 7 7
Razem 55 46 63 79 56 52 50 53

Tabela 1
Czytelnictwo literatury w grupie osób w wieku 9-79 lat w Szwecji 

w przeciętnym tygodniu w 2012 r. (w %).

Źródło: [Open Access in France... 2010, dok. elektr.].

Jak wynika z tabeli 1 najczęstszy kontakt z książką w tygodniu mają dzieci 
w wieku 9-14 lat (z innych opracowań wynika, że są to częściej dziewczynki). 
Szwedzi najczęściej czytają literaturę piękną oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. 
Z tego samego źródła można się również dowiedzieć, że w grupie wiekowej 16-79 
lat najwięcej czytają osoby z wyższym wykształceniem [19]. Jeżeli porównamy te 
statystyki ze statystykami z lat 80. XX w., to czytelnictwo w Szwecji wzrosło – na 
początku lat 80. nie przekraczało ono 30%. Niemniej w porównaniu z latami 90. 
liczba czytających definitywnie zmalała. W połowie lat 90. 40% Szwedów miało 
kontakt z książką w przeciętnym dniu [19].

Natomiast bardzo dużo Szwedów, bo aż 82%, deklaruje przynajmniej jed-
nokrotny kontakt z książką w ciągu roku [8, s. 18] (według Eurobarometru za 
lata 2012-2013 aż 90%) [20, s. 27]. Jest to najczęstsza z form konsumpcji kultury 
w Szwecji (dla porównania chodzenie do kina – deklaruje 63%, do teatru – 40%, 
a do muzeum – 57%) [8, s. 18].

Szwedzki główny urząd statystyczny rozróżnia w swoich raportach kwestię 
regularnego i sporadycznego czytania. Według danych za lata 1988-2012 licz-
ba regularnych czytelników książek definitywnie wzrastała. Największy wzrost 
zaobserwowano na początku XXI w. – w latach 2005-2006, kiedy to liczba regu-
larnych czytelników książek osiągnęła rekordowy poziom 42% (kontakt z książ-
ką codziennie). Urząd statystyczny tłumaczy ten wzrost zmniejszeniem podatku 
VAT na książki, zwiększeniem wydań książek w formie pocket oraz wspomnianą 
popularnością literatury kryminalnej. Instytucja ta potwierdza też informację, 
że kobiety czytają regularniej niż mężczyźni [26, s. 487]. Szwedzki badacz Ru-
dolf Antoni zwraca uwagę, że różnica między czytelnictwem książek wśród ko-
biet i mężczyzn w Szwecji jest tradycyjnie duża i szczególnie widoczna wśród tej 
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części społeczeństwa szwedzkiego, które w ogóle nie czyta. W niektórych latach 
różnica ta wynosiła nawet 13 jednostek procentowych na niekorzyść mężczyzn 
[1, s. 298].

Wspomniane obniżenie podatku VAT na książki w Szwecji z 25 do 6% nastą-
piło 1 stycznia 2002 r. i miało związek z kampanią rządu szwedzkiego na rzecz 
zwiększenia czytelnictwa książek i czasopism w społeczeństwie. Bardzo szybko, 
bo już 10 stycznia rząd zdecydował o powołaniu specjalnej komisji, której celem 
było „sprawienie, aby ta kwestia (obniżenie VAT) miała pełen i trwały wpływ na 
cenę, którą konsument płaci za książki, czasopisma, etc.” [6, s. 3]. Za podstawę 
swojej działalności komisja przyjęła śledzenie statystyk i w związku z tym rząd 
zlecił szwedzkiemu głównemu urzędowi statystycznemu pomiary i analizę cen 
książek [6, s. 6].

W latach 2002-2004 komisja opublikowała w sumie 6 raportów. W pierwszym 
raporcie, wydanym sześć miesięcy po obniżeniu podatku komisja stwierdziła, iż 
realne ceny książek i czasopism rzeczywiście spadły, co doprowadziło do zwięk-
szenia sprzedaży książek. Niemniej za wcześnie było na stwierdzenie, czy miało 
to wpływ na czytelnictwo [6, s. 8]. W ostatnim raporcie, który miał podsumo-
wać projekt, komisja stwierdziła, iż w przypadku literatury pięknej i literatury dla 
dzieci i młodzieży spadek cen książek odzwierciedlał obniżenie podatku VAT. 
Komisja miała jednie zastrzeżenia, co do spadku cen literatury fachowej. W ra-
porcie przedstawiono też kwestię wpływu spadku cen książek na czytelnictwo. 
Uznano, że spadek cen nie miał wpływu na osoby w ogóle niezainteresowane czy-
taniem książek, natomiast z powodu obniżenia cen osoby te chętniej kupowały 
czasopisma [7, s. 56]. Komisja uznała również, że w latach 2002-2004 nie stwier-
dzono bezpośredniego, wyraźnego związku między ogólnym zwiększeniem czy-
telnictwa książek a spadkiem ich cen, ale wśród osób czytających nastąpiło wy-
raźne przesunięcie od „sporadycznego czytania” do „częstego czytania” [7, s. 56]. 
Jak wspomniano wcześniej, dopiero w badaniach za 2005 r. uznano, że wpływ 
obniżenia podatku VAT na czytelnictwo książek rzeczywiście nastąpił.

W przeprowadzonych badaniach ankietowych zapytano również o przyczy-
ny braku chęci do czytania książek. Wśród najczęściej podawanych znalazły się 
(w kolejności wymieniania): większe zainteresowanie oglądaniem telewizji, brak 
tradycji wyniesionej z domu, brak czasu, wysokie ceny książek i braki w umiejęt-
nościach czytania.

Ważnym projektem szwedzkiego Ministerstwa Kultury, propagującym czyta-
nie w Szwecji jest powoływanie od 2011 r. Ambasadora Czytania, którego zada-
niem jest „stymulowanie chęci do czytania i zwiększanie świadomości o tym, jak 
ważna jest literatura dla dzieci i młodzieży” [13]. Projekt zainspirowała podobna 
działalność prowadzona w krajach anglosaskich. Ambasador jest wyłaniany na 
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2 lata w drodze konkursu. Komisja konkursowa składa się z reprezentantów li-
teratury i branży bibliotecznej. Ambasador jest wybierany według następujących 
kryteriów: musi być czynnym pisarzem lub ilustratorem książek dla dzieci i mło-
dzieży, musi być uznany i znany czytelnikom, musi być zaangażowany w kwestie 
propagowania czytelnictwa, musi mieć zdolności komunikowania się zarówno 
z dziećmi, jak i rodzicami oraz musi umieć i lubić występować publicznie [13].

Działalność ambasadora polega m.in. na publikacji artykułów propagujących 
czytanie w najważniejszych gazetach codziennych i czasopismach, spotkaniach 
m.in. z czytelnikami i bibliotekarzami oraz prowadzenie strony internetowej. 
Strona ta ma charakter bloga, ale są na niej również tweety na temat książek dla 
dzieci i młodzieży oraz porady dla rodziców, pedagogów i bibliotek [13].

Obecna ambasadorka Johanna Lindbäck jest pisarką książek dla dzieci i blo-
gerką. Pierwszy ambasador, Johan Unenge, który pełnił tę funkcję w latach 2011-
2013, opracował propagowane do dziś dziesięć porad dla rodziców, którzy chcą 
zaszczepić w swoich dzieciach miłość do książek. Są to:

 1. Czytajcie dzieciom głośno na dobranoc.
 2. Czytajcie sami – czytanie jest zaraźliwe.
 3. Znajdźcie książki o zainteresowaniach waszych dzieci.
 4. Książki informacyjne, to też książki. Zainteresują szczególnie chłopców.
 5. Komiksy to też książki. Wreszcie zaczynają być szerzej akceptowane.
 6. Piszcie razem z dziećmi. Kupcie zeszyt i róbcie notatki o minionym dniu.
 7. Kupcie audiobooki do samochodu.
 8. Jak często chodzicie do biblioteki? Zaplanujcie wyprawę i odkryjcie coś dla 

każdego.
 9. Zdajcie sobie sprawę, że Wasze dzieci nie przestaną grać na komputerze. 

Gry są po prostu zbyt fajne.
10.  Cienkie książki mniej odstraszają.
W 2013 r., biorąc przykład z tej krajowej inicjatywy władze województwa 

szwedzkiego Jönköping wyznaczyły swojego własnego regionalnego ambasadora 
czytelnictwa. Został on zatrudniony przez Bibliotekę Wojewódzką [28].

Innym ciekawym projektem szwedzkiego Ministerstwa Kultury, prowadzonym 
przez jego agendę tzw. Radę Kultury, jest wydawany co roku Katalog książek dla 
dzieci i młodzieży (Barnbokskatalogen). Publikacja ta jest bezpłatna i wydawana 
zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Wersja elektroniczna katalogu 
to spis wydanych i polecanych publikacji od 2003 r., które można wyświetlać ka-
tegoriami bądź wyszukiwać poszczególne tytuły za pomocą funkcji wyszukiwa-
nia. Katalog elektroniczny jest kolorowy i prosty w nawigacji, co zachęca również 
dzieci do korzystania z niego [4]. Katalog jest częścią witryny Biblioteka Dzieci, 
również prowadzonej przez rządową Radę Kultury: „Biblioteka dzieci jest stroną 
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dla dzieci. Inni też oczywiście są mile widziani. Na przykład ci, którzy pracują 
z dziećmi. Jesteśmy tylko w Internecie. Nie da się przyjść do Biblioteki Dzieci 
i wypożyczyć książki. Nie sprzedajemy książek, ale możemy wypożyczyć audio-
booki” [22].

Witryna ma bardzo atrakcyjny projekt graficzny i bardzo dużo ciekawych 
zakładek. Oprócz wspomnianego już Katalogu zawiera na przykład dźwiękowe 
wersje bajek w różnych językach (na przykład szwedzkim, fińskim, arabskim), 
krótkie filmowe wywiady z pisarzami, filmy dotyczące projektów czytelniczych, 
a także gry, krzyżówki i rebusy związane z książkami i czytaniem. Można tu rów-
nież znaleźć porady i informacje dla dzieci, które same chcą zacząć pisać książki. 
Jedną z możliwości jest na przykład udział w obozie, na którym dzieci uczą się 
pisać [24].

Pośrednim wsparciem dla propagowania czytelnictwa w Szwecji są też istnie-
jące od 1975 r. państwowe dotacje dla wydawnictw (utgivningsstödet). Obecna 
wersja dotacji została zatwierdzona rozporządzeniem z 2010 r.1 [14, s. 270]. Do 
otrzymania dotacji uprawnione są podmioty prowadzące profesjonalną działal-
ność wydawniczą w Szwecji. Mogą to być dotacje na planowaną publikację lub 
już wydaną i dotyczą jedynie pierwszego wydania konkretnego tytułu, chyba że 
jest to tytuł, który uważany jest za klasykę. Od 2011 r. dotacje mogą być przy-
znawane również na niektóre książki elektroniczne. Środki można uzyskać na 
publikacje literatury pięknej, literatury dla dzieci i młodzieży, literatury fachowej, 
komiksów i powieści graficznych. Natomiast nie przyznaje się ich na przykład 
na publikację podręczników. Dotacje mogą być również przyznane na publika-
cje w innych językach niż szwedzki. Jest to możliwe w dwóch przypadkach. Po 
pierwsze, jeżeli jest to publikacja w jednym z pięciu języków mniejszości: sam-
skim, fińskim, meänkieli2, romskim i jidisz. Po drugie, jeżeli są to inne języki niż 
angielski, francuski i niemiecki. W drugim przypadku chodziło o zapewnienie 
możliwości przyznania dotacji na publikacje w językach ludności imigranckiej 
[14 , s. 270-274].

Z tego funduszu dotacje można otrzymać również na projekty wspierające 
czytelnictwo, takie jak organizacja imprez. Mogą je uzyskać na przykład gminy, 
szkoły, biblioteki, księgarnie i organizacje non profit działające na terenie Szwecji 
[14, s. 131]. Dla przyznającej te środki Rady Kultury priorytetowe są projekty, 
w których beneficjenci wykorzystują nowe metody popularyzacji czytania. Po-
nadto Rada zwraca uwagę na zasięg geograficzny i merytoryczny danego projek-
tu. Cenione są projekty międzynarodowe. Rada wyznacza również priorytety na 

1 Rozporządzenie o dotacjach państwowych na publikację literatury, czasopism kulturalnych 
i projektów wspierających czytelnictwo.

2 Rodzaj dialektu fińskiego używango na północy Szwecji.
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dany rok. W 2014 r. ustalono, że będzie to współpraca z organizacjami sportowy-
mi. Organizacje, w których trenuje młodzież mają wspólnie z gminami i biblio-
tekami wdrażać projekty wspierające czytelnictwo wśród tych dzieci. Budżet na 
takie imprezy wynosił przykładowo w 2011 r. prawie 11 milionów SEK. W tym 
roku sfinansowano 69 projektów. W 57 przypadkach właścicielami projektów 
były gminy [15].

W Szwecji od 1991 r. istnieje też możliwość otrzymania dotacji na popula-
ryzację czytelnictwa od Rady Edukacji Popularnej (Folkbildningsrådet). Jest to 
organizacja non profit. Nie jest ona agendą rządową, ale jej kompetencje i zada-
nia mają status urzędowy. Dotacje są zwykle przyznawane najbardziej znanym 
w Szwecji zrzeszeniom, które zajmują się samokształceniem (studieförbund). 
W  Szwecji istnieje 374 takich organizacji, które zrzeszają około 280 tys. kółek 
samokształceniowych (studiecirkel). W przypadku, gdy ta działalność wspiera 
czytelnictwo, kółko może ubiegać się o dotację [14, s. 120-122].

Czytelnictwo jest również wspierane przez ruchy oddolne w postaci wielu 
organizacji non profit, które zajmują się popularyzacją książki i czytania. Jedną 
z nich jest Szwedzki Instytut Książki Dziecięcej (Svenska barnboksinstitutet SBI). 
Jest to fundacja finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji i gminy Sztokholm, 
która wspiera badania i edukację związaną z literaturą dziecięcą i młodzieżową. 
SBI organizuje konferencje i seminaria na temat literatury dziecięcej oraz wydaje 
jedyne szwedzkie czasopismo naukowe z tej dziedziny [27].

Inną organizacją tego typu jest Ruch Czytelnictwa (Läsrörelsen), który działa 
od 1999 r. W tym okresie przeprowadzono badania, które wykazały, że szwedzcy 
rodzice coraz mniej czytają swoim małym dzieciom. Na swojej stronie interne-
towej ruch podaje, że dziesięć lat temu 70% rodziców szwedzkich czytało książki 
swoim dzieciom, tymczasem obecnie odsetek ten wynosi 35% [16]. Organizacja 
działa na rzecz wzrostu czytelnictwa w tej grupie. Jednym z projektów Ruchu jest 
współpraca z restauracjami McDonald’sa, które dołączają darmowe książki do 
menu dla dzieci. W 2011 r. rozdano 1,8 mln książek. Dzięki dotacjom Rady Kultu-
ry na projekty czytelnicze, o których była mowa, ruch zorganizował też wiele spo-
tkań z pisarzami książek dla małych dzieci również w McDonalds [14, s. 136; 16].

Inna organizacja tego typu to Ministerstwo Opowiadania (Berättarministe-
riet), które działa w dzielnicach Sztokholmu o wysokim bezrobociu i problemach 
społecznych. Fundacja prowadzi Warsztaty Pisania, które są otwarte dla dzieci 
w wieku 8-18 lat i są bezpłatne. Dzieci piszą tam wspólnie książki i opowiadania 
[5]. Podobnie jak w przypadku inicjatyw ministerialnych i rządowych szwedzkie 
organizacje non profit prowadzą bardzo ciekawe i intrygujące strony interneto-
we, które zachęcają do przeglądania i choćby w ten sposób, wzięcia udziału w da-
nej inicjatywie.



44

Inna organizacja non profit to Szwedzka Akademia Książki Dziecięcej (Sven-
ska barnboksakademien). Jest to rzeczywiście rodzaj akademii naukowej, w skład 
której wchodzi 18 szwedzkich autorów książek dla dzieci i która za cel stawia 
sobie „popularyzację dobrej literatury dla dzieci i młodzieży i działania opinio-
twórcze”. Akademia działa od 1989 r. i organizuje wiele seminariów dla biblio-
tekarzy i nauczycieli, a także przyznaje własną nagrodę, o nazwie „Entuzjasta” 
(Eldsjälpris), „dla osób lub grup, które ze szczególnym entuzjazmem i energią 
działają, aby dzieci i młodzież miały kontakt z dobrą literaturą”. Beneficjent na-
grody otrzymuje 10 tys. koron szwedzkich [9].

Jak widać, Szwecja jest społeczeństwem czytającym i państwem wspierającym 
oficjalne i oddolne inicjatywy czytelnicze. Jest to po części wynikiem długiej tra-
dycji czytelniczej, dzięki której czytano najpierw Biblię i katechizm, później prasę, 
a wraz ze wzrostem dostępności również i książki. Tradycje te kontynuuje dobra 
polityka państwa, które szczodrze wspiera projekty czytelnicze. Dobra literatura 
rodzima również ma tutaj swój udział, warto podkreślić, że częścią szwedzkich 
projektów zachęcających do czytania często są kursy pisania.
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Agnieszka Maroń

Urodzeni by czytać – Nati per Leggere. 
Włoski program promujący głośne 
czytanie małym dzieciom

Leggimi subito, leggimi forte
Dimmi ogni nome che apre le porte

Chiama ogni cosa, così il mondo viene
Leggimi tutto, leggimi bene

Dimmi la rosa, dammi la rima
Leggimi in prosa, leggimi prima

Bruno Tognolini1 

Wiele programów promujących czytelnictwo wśród najmłodszych ma swoje 
korzenie w Stanach Zjednoczonych. W 1966 r. w Waszyngtonie Margaret McNa-
mara zebrała grupę nauczycieli i wolontariuszy, którzy pod hasłem „Reading 
is Fundamental” rozprowadzali wśród dzieci darmowe książki oraz zachęcali 
najmłodszych do kontaktów z literaturą [13, s. 269]. Wśród wielu podobnych 
inicjatyw, które zapoczątkowane zostały w kolejnych latach, wyróżnia się  Reach 
Out and Read (ROR), stworzony w 1989 r. w miejskim szpitalu w Bostonie przez 
zatrudnionych tam pediatrów. Powołując się na wyniki badań naukowych, do-
wodzących pozytywnego wpływu wczesnego i regularnego kontaktu dziecka 
z książką na jego rozwój, ROR zachęca lekarzy, pielęgniarki oraz inny personel 
medyczny do rozmów z rodzicami o pożytkach płynących ze wspólnej, rodzinnej 
lektury. Na program składają się trzy podstawowe elementy: wolontariusze czy-
tający książki dzieciom w poczekalniach, w poradniach i szpitalach; nieodpłatnie 

1 Czytaj mi głośno, czytaj mi teraz/Wymów każde imię, co drzwi otwiera/Nazwij świat cały, 
niech tu przybędzie/Czytaj mi wszystko, czytaj mi wszędzie/Opisz mi różę, spotkam ją we śnie/
Czytaj mi baśnie, czytaj mi wcześnie. Oficjalna wyliczanka Nati per Leggere. Bruno Tognolini na-
pisał ten wiersz, gdy w 2010 r. uruchamiano nową stronę www projektu.
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rozdawane przez pediatrów książki dla dzieci oraz instruowanie rodziców, jak 
i kiedy czytać z dzieckiem [10, s. 882].

W 1991 r. ukazał się pierwszy artykuł w recenzowanym czasopiśmie nauko-
wym opisujący wyniki pracy programu ROR. Robert Needlman w tekście Clinic-
-Based Intervention to Promote Literacy. A Pilot Study, opublikowanym w „Ame-
rican Journal of Diseases in Children”, przedstawiał badania przeprowadzone 
wśród rodzin uczestniczących w programie. Wyniki badań jednoznacznie wska-
zywały, że rodzice, którzy w czasie wizyty lekarskiej otrzymali darmowe książki 
dla dzieci oraz porady, w jaki sposób czytać, byli cztery razy bardziej skłonni do 
głośnego czytania dzieciom niż ci, którzy książek nie otrzymali. Po zapoznaniu 
się z tym i kolejnymi artykułami (z 1998 i 1999 r.) profesor Giancarlo Biasini roz-
ważał możliwość zapoczątkowania podobnego programu we Włoszech2, jednak 
stanął przed problemem doboru książek dostosowanych do możliwości i potrzeb 
dzieci na poszczególnych etapach ich rozwoju. Problem został rozwiązany dzię-
ki zaangażowaniu środowiska bibliotekarzy. W listopadzie 1999 r. na kongresie 
Associazione Culturale Pediatri w Asyżu (ACP – Stowarzyszenie Kulturalne Pe-
diatrów) gościła badaczka literatury dziecięcej Rita Valentino Merletti oraz prze-
wodniczący Associazione Italiana Biblioteche (AIB – Stowarzyszenie Bibliotek 
Włoskich). Podczas kongresu doszło do podpisania dokumentu zatwierdzające-
go porozumienie ACP i AIB konstytuującego powstanie programu Nati per Leg-
gere [2, s. 43]. Dokument sygnował Igino Poggiali – reprezentujący środowisko 
bibliotekarzy oraz przewodniczący ACP Giorgio Tamburlini. „Operacja” Nati per 
Leggere (NpL) została oficjalnie przedstawiona w maju 2000 r. w trakcie kongre-
su AIB i Targów Książki w Turynie jako: „Sojusz bibliotekarzy, pediatrów, rodzi-
ców i wychowawców, otwarty na wszystkich, których celem jest, aby wszystkie 
dzieci znały i kochały książki i lekturę” [11].

Projekt ma na celu propagowanie idei głośnego czytania dzieciom w wieku od 
6 miesięcy do 6 lat, jako elementu wspierającego ich rozwój emocjonalny i po-
znawczy. Twórcy projektu przywołują wyniki szeregu badań naukowych, które 
udowadniają korzyści płynące z kontaktu dziecka w wieku przedszkolnym z ro-
dzicem czytającym mu na głos3.

2 W literaturze pojawiają się teksty o Nati per Legere (NpL) porównujące go lub nawet wypro-
wadzające początki jego istnienia z innych projektów, tj. Born to Read (wydaje się to oczywiste ze 
względu na tożsamość nazwy) czy brytyjskiego Bookstart. Jednak fakt, że inicjatorami włoskiego 
projektu byli lekarze, tak jak w przypadku ROR oraz przywołane w niniejszym tekście wspomnie-
nia profesora Biasini’ego, który 8 października 2009 r. na kongresie ACP zreferował, jak rodziła się 
idea stworzenia NpL, pozwala autorce wysnuć wniosek, że bezpośrednią inspiracją dla twórców 
NpL był ROR.

3 Wśród przywoływanych badań znajduje się książka Marie M. Clay: Becoming literate. The con-
struction of inner control (1991), opisująca wyniki badań nad dziećmi uczącymi się czytać, w trakcie 
których udowodniono, że dzieci, które w pierwszych latach życia oswoiły się z książką i lekturą 
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Rodzic (dorosły) czytający dziecku w domu, w środowisku mu znanym i bez-
piecznym, który w pełni poświęca ten czas dziecku i angażuje się w lekturę, 
wzmacnia więź emocjonalną łączącą go z małym czytelnikiem. Ponadto posze-
rza się słownictwo dziecka, zwiększa się jego znajomość języka oraz umiejętność 
rozumienia tekstu słuchanego, a także rodzi się nawyk czytania i potrzeba stałego 
kontaktu z literaturą.

Trudności w nauce czytania i pisania to problem, który dotyka szczególnie 
często dzieci z rodzin o trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Wczesny kon-
takt tych dzieci z książką zmniejsza prawdopodobieństwo, że powiększą one gru-
pę osób wykluczonych społecznie.

NpL jest promowany przez organizacje jednoczące profesjonalistów: Stowa-
rzyszenie Kulturalne Pediatrów (ACP), Stowarzyszenie Bibliotek Włoskich (AIB) 
oraz Centro per Salute del Bambino (CSB – Centrum dla Zdrowia Dziecka). Ce-
lem ACP, które zrzesza w swych szeregach 2,5 tys. pediatrów jest rozwój kultury 
w środowisku pediatrów oraz promowanie troski o zdrowy tryb życia dzieci [6]. 
Z kolei istniejące od 1930 r. AIB to najważniejsza włoska organizacja działającą 
w zakresie bibliotekarstwa. Liczy obecnie ponad 2 tys. członków [3]. Centrum dla 
Zdrowia Dziecka to organizacja non profit, która powstała w 1999 r. Funkcjono-
wanie CSB jest silnie powiązane z NpL. Idee realizacji obu projektów zrodziły się 
w tym samym czasie i równolegle pracowano nad ich urzeczywistnieniem. CSB 
zrzesza specjalistów z różnych dziedzin, bo jego celem jest badanie, promocja 
i kształcenie w zakresie problematyki zdrowia dziecka w ujęciu interdyscyplinar-
nym [4].

Działanie Nati per Leggere oparte jest na silnej decentralizacji. NpL jednoczy 
programy i działania regionalne, każdorazowo dostosowując się do możliwoś-
ci i potrzeb lokalnego środowiska, dążąc do pozyskania jak najszerszego grona 
współpracowników i odbiorców.

W chwili utworzenia programu zdecydowano, że na poziomie krajowym bę-
dzie on zarządzany przez Il Gruppo nazionale di coordinamento Nati per Leg-
gere (Komitet ds. koordynowania projektem Nati per Leggere), w skład którego 
wchodzić będzie pięciu bibliotekarzy i tyleż samo reprezentantów środowiska 
medycznego. Rola tego organu ogranicza się jedynie do administrowania pro-
jektem na poziomie krajowym (ponadregionalnym) oraz odpowiedzialności za 
kontakty zewnętrzne [11].

w środowisku rodzinnym, nabywają szereg kompetencji czytelniczych zwiększających prawdopo-
dobieństwo ich sukcesu w czasie edukacji szkolnej. Z kolei artykuł Educazione precoce e sviluppo 
umano [16], którego autorką jest Alessandra Sila badająca rozwój mózgu, wskazuje, że w pierw-
szych trzech latach życia aktywność neuronów w mózgu jest bardzo wysoka i warto ją wykorzystać 
do położenia fundamentów pod przyszły rozwój dziecka, dostarczając mu odpowiednich bodźców.
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Wśród zadań szczegółowych komitetu krajowego NpL znajdują się: organi-
zacja szkoleń promotorów projektów lokalnych, tworzenie wykazów bibliogra-
ficznych dla rodziców, kontakty i negocjacje z wydawcami, badanie efektów 
działania NpL, promocja programu na szczeblu krajowym oraz uczestnictwo 
w inicjatywach międzynarodowych. Mając na względzie utrzymanie wysokiego 
poziomu motywacji i zaangażowania, komitet krajowy podtrzymuje i moderuje 
przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektu. Narzę-
dziami niezwykle pomocnymi w przekazywaniu wiadomości są lista mailingowa 
npl-bib@aib.it oraz strona NpL na portalu Facebook.

Szkolenie osób, które włączają się do projektu ma znaczenie ze względu na 
fakt, że są to przedstawiciele bardzo różnych środowisk, dysponujący różnym 
wykształceniem i reprezentujący bardzo zróżnicowany poziom wiedzy o rozwoju 
i potrzebach dzieci, o literaturze i rynku książki. Dla spójności przekazu całe-
go projektu, a tym samym jego skuteczności, konieczne jest, aby wszyscy jego 
uczestnicy posługiwali się tym samym językiem, tj. stosowali tę samą termino-
logię, znali wyniki najnowszych badań i posiadali orientację w ofercie wydaw-
niczej. Za szkolenia odpowiada CSB, które w stałej ofercie posiada kursy: dla 
nowych uczestników projektu (koordynatorów) i dla lektorów wolontariuszy. Ist-
nieje możliwość przygotowania szkolenia dostosowanego do potrzeb konkretnej 
instytucji lub społeczności (odbyły się m.in. szkolenia dla wolontariuszy pracu-
jących z matkami przebywającymi w więzieniach). Dwunastogodzinny kurs dla 
nowych koordynatorów dostarcza im wiedzy na temat: celów, struktury i pracy 
NpL, rozwoju psychomotorycznego małego dziecka, rynku książki i kryteriów 
doboru literatury dla dzieci, sposobów na rodzinne czytanie, budowania i utrzy-
mania grupy lektorów wolontariuszy, a także etapów realizacji projektu promu-
jącego czytelnictwo na poziomie lokalnym. Kurs dla wolontariuszy ma także wy-
miar dwunastogodzinny, ale jego zakres tematyczny skupia się na pracy lektorów. 
Kursanci poznają korzyści z głośnej lektury, dowiadują się jak pracować głosem, 
jakie są rodzaje czytania, sposoby interpretacji tekstu, co daje mowa ciała, jaka 
jest rola wolontariusza, jak nawiązać kontakt z dziećmi i rodzicami, jakie typy 
książek można zaproponować dzieciom poniżej 6 lat. Istnieje możliwość pogłę-
bienia wiedzy na kursie rozszerzającym dla grup, które uczestniczyły w szkoleniu 
pierwszego stopnia.

W maju 2011 r. odbyło się seminarium „Formare per Nati per Leggere” (Szko-
lić do Nati per Leggere). Seminarium zaplanowano jako spotkanie koordynato-
rów i regionalnych trenerów projektu w celu przedyskutowania roli osób, które 
odpowiadają za organizację i szkolenia do pracy w ramach NpL na poziomie lo-
kalnym. W trakcie dyskusji i pracy w grupach roboczych zwrócono uwagę na 
konieczność ciągłego motywowania zespołu, planowania bieżącej pracy i orga-
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nizowania działań już po pierwszym szkoleniu. Pojawiły się także głosy o ko-
nieczności przygotowywania szkoleń dedykowanych różnym grupom zawodo-
wym (nauczycielom, bibliotekarzom, pediatrom, pielęgniarkom itp.). Uczestnicy 
seminarium sformułowali ponadto listę postulowanych zmian w sferach, za które 
odpowiada komitet krajowy ds. koordynacji NpL. Wśród propozycji znalazły się 
m.in.: pozyskanie wsparcia ze strony rządu, zwiększenie liczby materiałów in-
formacyjnych i szkoleniowych dla uczestników projektu, wzmocnienie przekazu 
społecznego na temat projektu poprzez realizację kampanii reklamowych oraz 
stałą obecność w mediach i Internecie [1]. Przykładem postulatów, które zostały 
już zrealizowane jest produkcja spotu reklamowego oraz jego emisja w środkach 
masowego przekazu.

W 2013 r. ukazała się czwarta edycja katalogu zawierającego wykaz literatu-
ry dla najmłodszych dzieci Una guida per i genitori e futuri lettoti (Przewodnik 
dla rodziców i przyszłych czytelników). Wcześniejsze wydania ukazały się w 2001, 
2003 i 2008 r. Bibliografia opracowywana jest przez zespół bibliotekarzy prak-
tyków, którzy dokonują wyboru najciekawszych i najbardziej wartościowych 
książek dla dzieci w wieku do 6 lat, dostępnych aktualnie na włoskim rynku wy-
dawniczym. Pierwsza edycja przedstawiała książki w podziale na trzy kategorie 
wiekowe, a w kolejnych zastosowano podział tematyczny (wiersze i rymowanki, 
lektura przed snem, poznawanie świata, książki do zabawy itp.), każdą książkę 
opatrując danymi bibliograficznymi (imię i nazwisko autora i ilustratora, nazwa 
wydawcy, rok wydania, cena okładkowa), zdjęciem okładki, opisem fabuły oraz 
informacją o sugerowanym wieku czytelnika (stosowane przedziały wiekowe od 
„0+” do „5+”). Pierwsze edycje Przewodnika dostępne są w Internecie na stro-
nie WWW programu, a najnowsze, w wersji papierowej, rozprowadzane są przez 
CSB oraz AIB.

Zespół koordynujący NpL nawiązał w 2004 r. współpracę z wydawcami, której 
owocem są specjalne edycje książek dla dzieci, oferowane w preferencyjnych ce-
nach instytucjom uczestniczącym w programie. Instytucje dokonują zakupu ksią-
żek z własnych funduszy i wykorzystują je do stworzenia zestawów, które dzieci 
otrzymują w prezencie podczas okresowych wizyt lekarskich, czy pierwszych od-
wiedzin w bibliotece. „Specjalna edycja” oznacza nadrukowanie na okładce logo 
programu; niekiedy także książki wydawane są w mniejszym formacie, aby obni-
żyć koszty druku. W 2014 r. cena tych książek wynosiła od 3 do 3,5 euro, podczas 
gdy regularne ceny tych samych tytułów w dystrybucji księgarskiej wahały się od 
10 do 15 euro. Minimalny dopuszczalny zakup jednego tytułu to 50 egzemplarzy. 
Przy zakupie powyżej 100 woluminów, koszty dostarczenia pokrywa wydawca. 
Możliwa jest personalizacja książki (na okładce lub wewnątrz), ale związane jest 
to z dodatkowymi kosztami.
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Poza ofertą dla szerokiego grona czytelników, NpL przygotował także książki 
skierowane do społeczności wielokulturowych. Wydawnictwo Bohem Press wy-
dało książkę Oh, che uovo! w wersji dwujęzycznej włosko-arabskiej. Oficyna ta 
przyjmuje także zamówienia na drukowanie tego tytułu w innych językach niż 
arabski. Z kolei oficyna Carthusia przygotowała dwujęzyczną edycję dwóch baś-
ni: chińskiej Il cavallino e il fiume (Kucyk i rzeka) oraz albańskiej La coda della 
volpe (Lisi ogon). W Catalogo dei libri per i progetti locali 2014 (Katalog książek 
dla projektów lokalnych) znajduje się 18 tytułów z repertuaru małych i dużych 
włoskich wydawnictw, np. Babalibri, La Coccinella, czy Mondadori. Książki są 
szczegółowo zrecenzowane przez badaczki literatury dziecięcej Angelę Dal Gob-
bo i Ritę Valentino Merletti. Ostatnie strony katalogu to tekst Come scegliere i li-
bri per bambini (Jak wybierać książki dla dzieci), w którym zwrócono uwagę na 
złożoność produktu, jakim jest książka dla młodego czytelnika. Autorki wypunk-
towują kryteria, jakie musi spełniać książka, aby była uznana za wartościową: 
wysoki poziom formy fizycznej (użycie bezpiecznych tworzyw, higieniczność, 
trwałość), jakość ilustracji (przejrzystość, czytelność, zróżnicowanie stosowa-
nych technik graficznych), poprawność językowa i zastosowanie języka literac-
kiego/poetyckiego, interesująca fabuła (nawiązanie do dziecięcych doświadczeń, 
objaśnianie emocji, humor, wiarygodność psychologiczna bohaterów) [9].

Catalogo dei libri per i progetti locali jest jedną z wielu publikacji, które komitet 
krajowy NpL przygotowuje na potrzeby projektów lokalnych. Inne materiały in-
formacyjne i promocyjne, które dystrybuuje AIB i CSB to m.in.:

• broszura informacyjna dla rodziców I bebè amano i libri. Una guida per 
i grandi;

• bibliografie dla rodziców;
• ulotki informacyjne dla uczestników i rodziców (dostępne w języku wło-

skim i w językach obcych: albańskim, angielskim, arabskim, chińskim, 
chorwackim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, rumuń-
skim, serbskim, słoweńskim);

• plakaty (promujące projekt oraz informujące o przynależności instytucji do 
projektu);

• zakładki do książek dla różnych kategorii wiekowych: 0-6 miesięcy, 6-12 
miesięcy, 12-24 miesięcy, 24-36 miesięcy, 3-4 lata, 4-5 lat (każda zakładka 
zawiera krótką informację o tym, jakie typy książek są najbardziej odpo-
wiednie dla danego wieku oraz przykładowe tytuły);

• torby papierowe i z tkaniny z logo NpL;
• koszulki dla dzieci i dorosłych z logo.
Ponadto komitet krajowy NpL udostępnia instytucjom uczestniczącym w pro-

jekcie w formie elektronicznej logo z możliwością wykorzystania w materiałach 



53

promocyjnych. Warunkiem jego użycia jest uzyskanie zgody na posługiwanie się 
grafiką oraz stosowanie się do instrukcji, która szczegółowo określa możliwy do za-
stosowania format i kolorystykę materiałów oraz miejsce umieszczenia na nich logo.

W chwili tworzenia projektu zdecydowano, że podstawowym źródłem infor-
macji o NpL i narzędziem jego promocji będzie Internet. Obecna wersja strony 
internetowej funkcjonuje od 2010 r. i jest obszerną bazą wiedzy dla uczestników 
oraz rodziców i zawiera m.in.:

• informacje o całym projekcie i funkcjach, jakie spełniają w nim różne typy 
uczestników (pediatrzy, bibliotekarze, wolontariusze, wychowawcy);

• dane na temat dostępnych materiałów promocyjnych;
• materiały informacyjne i szkoleniowe dla różnych grup uczestników;
• bibliografie (przewodniki) dla rodziców z propozycjami literatury dla róż-

nych kategorii wiekowych;
• bazę wszystkich uczestników projektu (pediatrów, bibliotek, księgarni, szkół 

itp.) z możliwością przeszukiwania go według regionu, miasta i typu uczest-
nika;

• wykaz prac naukowych poświęconych korzyściom płynącym z głośnego 
czytania małym dzieciom (część tekstów dostępna jest na stronie w wersji 
elektronicznej);

• zapowiedzi nadchodzących wydarzeń związanych z projektem.
Uczestnicy wspomnianego seminarium w Lugo z 2011 r. zwrócili uwagę na 

niedostateczną promocję NpL w mediach, co utrudniało zainteresowanie pro-
jektem grup społecznych odmiennych od tych, które już czytają i uczęszczają 
w miejsca związane z książką. Odpowiedzią na postulat zintensyfikowania prze-
kazu dotyczącego projektu było ogłoszenie w 2012 r. konkursu na projekt filmu 
reklamującego NpL. Konkurs skierowano do studentów i absolwentów włoskich 
szkół filmowych. W regulaminie określono podstawowe wymagania odnośnie 
filmu: głównym tematem miało być rodzinne czytanie książki, z udziałem dziec-
ka w wieku poniżej trzech lat oraz obojga rodziców. Doświadczenie to miało być 
wplecione w wydarzenia życia codziennego, a jednocześ nie pokazane jako mo-
ment ważny i wyczekiwany zarówno przez dziecko, jak i przez rodziców. Spot 
miał w sposób jasny przekazywać informację, że czytanie dziecku przynosi ko-
rzyści całej rodzinie. W marcu 2013 r. odbyła się uroczysta prezentacja filmu, 
który był następnie emitowany w sieciach telewizyjnych we wrześniu i paździer-
niku 2013 r., a w kinach do marca 2014 r. Fabuła spotu przedstawia zabawną 
opowieść o zapracowanym tacie, który chce jak najszybciej wrócić do domu, aby 
móc przyłączyć się do rodzinnego czytania. Historia przedstawiona jest w sposób 
humorystyczny, akcja przykuwa uwagę widza, a kończące film hasło: „Jego histo-
ria zaczyna się od twoich słów” w sposób naturalny łączy się z całością.
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Oficjalny spot Il sua storia commincia dalle tue parole nie jest jedyną produkcją 
filmową promującą NpL. Filmy przygotowywane są również przez regiony (np. 
Sardynia), biblioteki oraz samych rodziców, którzy chętnie pokazują w Internecie 
doświadczenia swoje i swoich dzieci związane z programem. W 2009 r. trwający 
ponad 11 minut film pokazujący codzienną pracę pediatrów i bibliotekarzy, pro-
mujących czytanie najmłodszym zrealizowało CSB. Materiał ma charakter doku-
mentu, który z jednej strony spełnia funkcję informacyjną dla pediatrów – mogą 
„podejrzeć” w jaki sposób rozmawiać z rodzicami, a z drugiej strony pełni funk-
cję promocyjną, przekazując odpowiednie treści potencjalnym beneficjentom 
projektu. Rodzice słyszą nie tylko wypowiedzi pediatrów zachęcających opieku-
nów do czytania nawet niemowlakom, ale mają okazję wysłuchać doświadczeń 
rodziców, którzy dzięki NpL docenili rolę książki w życiu małego człowieka.

W 2008 r. po raz pierwszy komitet krajowy NpL podjął się przeprowadzenia 
badania zasięgu projektu. Przygotowano kwestionariusz ankiety w dwóch warian-
tach: dla bibliotek i dla ośrodków medycznych, który rozesłano wśród wszystkich 
instytucji współpracujących. Na podstawie zebranych badań Giovanna Malgaroli 
(sekretarz komitetu krajowego Koordynującego NpL) przygotowała artykuł Nati 
per leggere. Un primo bilancio a dieci anni dall’avvio (1999-2009) [7]. Kolejne ba-
danie przeprowadzono w 2012 r., a jego wyniki zamieszczono na stronie WWW 
projektu. Z opublikowanego tekstu wynika, że zasięg projektu systematycznie się 
zwiększa, zarówno pod względem liczby regionów i instytucji uczestniczących, 
jak i liczby rodzin, i dzieci, które zetknęły się z projektem (32 739 dzieci w 2008 r., 
32 868 w 2009 r., 36 768 w 2010 r. i 45 047 w 2011 r.) [8].

W 2010 r. odbyła się pierwsza edycja konkursu „Il Premio Nazionale NpL” 
(Krajowa Nagroda NpL). Wśród organizatorów, oprócz komitetu NpL i stowa-
rzyszeń, które program wspierają, znalazł się Region Piemont oraz Miasto Turyn. 
Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na najlepsze książki dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, uhonorowanie osób angażujących się w projekty lokalne, pro-
mocję głośnego czytania dzieciom oraz poszerzenie zasięgu sieci osób i instytucji 
współtworzących NpL [12].

Nagrody przyznawane są w czterech głównych kategoriach:
• Nascere con i libri (Urodzić się z książkami) – jury dokonuje wyboru najlep-

szych książek w trzech podkategoriach wiekowych: książka kartonowa dla 
dzieci między 6 a 18 miesiącem życia, najlepsza książka dla dzieci od 18 do 
36 miesięcy oraz najlepszy tytuł dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;

• Crescere con i libri (Rosnąć z książkami) – dzieci w wieku poniżej 6 lat wy-
bierają najlepszą książkę spośród 10-12 wybranych przez członków komite-
tu organizacyjnego ze wszystkich publikacji związanych z jednym tematem 
(w 2014 r. były to książki o odwadze);
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• Reti di libri (Książkowe sieci) – wybierany jest najlepszy projekt bibliotek lub 
innych instytucji, promujący czytelnictwo skierowany do dzieci w wieku od 
0 do 6 lat;

• Pasquale Causa – wyłaniany jest najlepszy pediatra współpracujący z pro-
jektem4.

Nagrodą dla wydawców, których książki zostają wyróżnione w pierwszych 
dwóch kategoriach konkursu, jest zakup tychże tytułów przez organizatorów za 
kwotę 2 tys. euro. Przy czym regulamin nagrody wymaga, aby wydawca udzielił 
kupującemu zniżki w wysokości 50% od ceny okładkowej. W przypadku, jeśli 
nakład zwycięskiej książki jest wyczerpany, wydawca ma obowiązek jej wznowie-
nia w przeciągu 12 miesięcy. Laureaci dwóch ostatnich kategorii, czyli instytucje 
i pediatrzy, otrzymują możliwość zakupu książek za 2 tys. euro z katalogu książek 
do projektów lokalnych NpL. Dzięki odpowiedniej organizacji konkursu, usta-
nowieniu właściwych kryteriów i nagród, inicjatywa ta jest w ścisłym związku 
z główną ideą projektu NpL i umożliwia jego nieustanne poszerzanie.

Współpraca na poziomie międzynarodowym to przede wszystkim stałe kon-
takty z amerykańskim programem ROR, którego działania są ciągłą inspiracją 
dla koordynatorów projektu. Jednakże dzięki swojej aktywności i efektywności 
także NpL doczekał się swoich naśladowców. Włoscy działacze aktywnie uczest-
niczyli w tworzeniu podobnych projektów w Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech 
i Szwajcarii. W marcu 2013 r. profesjonaliści związani z programem Nati per Leg-
gere reprezentowali Włochy na międzynarodowej konferencji poświęconej wcze-
snej edukacji językowej „Prepare for Life! Raising Awareness for Early Literacy 
Education”. Zwieńczeniem obrad było uchwalenie dokumentu Recommendations 
on Early Literacy Education, który wymienił osoby, instytucje i organizacje z bliż-
szego i dalszego otoczenia dziecka jako bezpośrednio odpowiedzialne za prawi-
dłowy rozwój jego kompetencji językowych.

Nati per Leggere jest siecią, którą tworzą osoby indywidualne (ponad 8 tys.): 
bibliotekarze, pediatrzy, nauczyciele, wychowawcy, księgarze, pedagodzy, harce-
rze, wolontariusze oraz stowarzyszenia i instytucje. Aby przyłączyć się do projek-
tu wystarczy przesłać drogą elektroniczną formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie WWW NpL. Na terenie całego kraju, we wszystkich 20 regionach, aktyw-
nych jest ponad 500 projektów obejmujących swoim zasięgiem 35% populacji 
[5]. Projekty lokalne finansowane są w głównej mierze przez prowincje (30%), 
sponsorów – stowarzyszenia, osoby prywatne, przedsiębiorstwa (20%), regiony 

4 Nagrodę ustanowiono dla upamiętnienia tragicznie zmarłego pediatry Pasquale Causa, który 
intensywnie współpracował w ramach NpL jako koordynator w rejonie Neapolu. Angażował się 
także w prace komitetu krajowego, przygotowując materiały szkoleniowe, tworząc zestawienia, bi-
bliografie i inne.
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(9%), firmy prywatne (5%), ACP (3%), fundacje (3%) oraz banki (2%) [8]. Pro-
gram otwarty jest na nowe inicjatywy i formy promocji czytelnictwa wśród ma-
łych dzieci i ich rodziców, ale każda z grup zawodowych w nim uczestniczących, 
ma jasno określone zadania wynikające z możliwości, jakie daje jej zajmowane 
stanowisko.

Kluczowe jest zaangażowanie do projektu jak największej liczby pediatrów, 
ponieważ jest to jedyna grupa zawodowa, która ma stały kontakt z dzieckiem 
w  wieku poniżej 3 lat. Dodatkowo, ze względu na autorytet związany z zawo-
dem lekarza, mają oni sposobność wpłynięcia na postawy rodzicielskie. Pediatra 
zatrudniony w szpitalu czy poradni może zalecić rodzicom, aby czytali na głos 
swojemu dziecku już w okresie niemowlęcym. Istotne jest odpowiednie sformu-
łowanie komunikatu (z uwzględnieniem dowodów naukowych, przykładów itp.) 
tak, aby rodzice rozumieli, że zapewnienie małemu dziecku kontaktu z książką, 
jest równie ważnym elementem troski o jego zdrowie, jak np. spacery. Lekarz 
powinien niekiedy także pokazać rodzicom, jak „czytać” niemowlakowi, jak pra-
cować głosem i jak używać mowy ciała. Wzmocnieniem przekazu ustnego może 
być wręczenie materiałów informacyjnych (ulotek, broszur), zaproszenie do wi-
zyty w bibliotece lub innej instytucji współpracującej z NpL. Część lekarzy ma 
możliwość obdarowywania dzieci bezpłatnymi książkami i – jak wykazują bada-
nia – jest to element oddziałujący najsilniej i zarazem najskuteczniej w dłuższej 
perspektywie.

W badaniu zasięgu projektu NpL, przeprowadzonym w 2012 r., wzięło udział 
696 pediatrów. Zebrane dane wykazały, że najczęściej stosowaną przez nich for-
mą promocji czytelnictwa jest rozmowa z rodzicami na temat znaczenia czyta-
nia w rozwoju dziecka. Rozmowy takie przeprowadzane były w 388 przypadkach 
(57% wszystkich kwestionariuszy). Inne wymienione działania to: wydanie ulot-
ki (214), zaproszenie do biblioteki (280), obdarowanie dziecka bezpłatną książką 
(347), przekazanie informacji o braku możliwości obdarowania książką ze wzglę-
du na szczupłe zasoby finansowe (112), udostępnienie dzieciom i rodzicom pod-
ręcznego księgozbioru (291, a w 112 przypadkach wypożyczenie książek), zwró-
cenie szczególnej uwagi na dzieci imigrantów (przekazanie ulotek lub książek we 
właściwym języku, spotkania z rodzicami – 98), współpraca z wolontariuszami 
czytającymi dzieciom w poczekalni (72) [16].

Biblioteki dysponują znacznie szerszym wachlarzem działań, którymi mogą 
oddziaływać na potencjalnych czytelników, stąd zakres ich zadań w projekcie jest 
obszerniejszy. Podstawowym zadaniem bibliotekarzy jest odpowiednie przygoto-
wanie miejsca dla rodziców i dzieci tak, aby czuli się w bibliotece mile widziani 
i chcieli ją odwiedzać. Niezbędne jest także gromadzenie księgozbioru dostoso-
wanego do potrzeb dzieci na różnych etapach rozwoju oraz rozpowszechnianie 
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wśród rodziców informacji o książkach odpowiednich dla niemowląt i małych 
dzieci. Biblioteka jest ponadto odpowiedzialna za organizowanie spotkań z głoś-
nym czytaniem dzieciom oraz planowanie i koordynowanie innych imprez 
ukierunkowanych na promocję czytelnictwa. Celem bibliotekarzy powinno być 
stworzenie w środowisku lokalnym interdyscyplinarnego zespołu promującego 
czytelnictwo, w skład którego wchodziliby przedstawiciele wszystkich instytucji 
zajmujących się zdrowiem, wychowaniem i edukacją małych dzieci [8].

Dane zebrane w badaniu z 2012 r. pokazują, że aktywność bibliotek zaangażo-
wanych w projekt NpL rozwija się na kilku polach. Bibliotekarze:

• na terenie biblioteki: rozmawiają z rodzicami o korzyściach płynących z czy-
tania, przekazują ulotki i broszury, gromadzą księgozbiór dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, organizują spotkania z głośnym czytaniem, szkolą lektorów 
wolontariuszy, aranżują spotkania z rodzinami imigrantów z małymi dziećmi;

• poza biblioteką: współpracują z pediatrami, poradniami, szpitalami i punk-
tami szczepień;

• przygotowują szkolenia dla innych bibliotekarzy oraz spotkania dla rodzi-
ców i pracowników administracji publicznej uwrażliwiające ich na problem 
promocji czytelnictwa;

• tworzą lokalne interdyscyplinarne zespoły robocze;
• obdarowują dzieci książkami lub dostarczają książki do gabinetów lekar-

skich [16].
Komitet krajowy NpL badając zasięg projektu, gromadzi dane liczbowe na 

temat standardowych form pracy uczestników, ale szczególnym uznaniem pro-
motorów cieszą się nowe inicjatywy, poszerzające grono zainteresowanych czy-
taniem dzieciom. Wśród działań wskazywanych jako godne naśladowania zna-
lazły się: uczestnictwo bibliotekarzy w czasie przedszkolnych zebrań rodziców 
(bibliotekarz ma do dyspozycji kilka, kilkanaście minut, w czasie, których opo-
wiada o ciekawych książkach dla dzieci); odwiedziny w szkole rodzenia w celu 
wygłoszenia pogadanki, prezentacji NpL; nawiązanie współpracy z aresztami 
i więzieniami; organizowanie punktów bibliotecznych z księgozbiorem dla dzieci 
w domach spokojnej starości; angażowanie uczniów szkół średnich jako lektorów 
wolontariuszy; opracowywanie materiałów informacyjnych na potrzeby mniej-
szości narodowych.

Tak jak w przypadku pediatrów największą rolę odgrywa możliwość obda-
rowania dziecka książką, tak w przypadku bibliotek jedną z najbardziej istot-
nych aktywności jest regularne organizowanie spotkań z głośnym czytaniem. 
W 2012 r. ankiety wypełniło 1036 bibliotek. Do 80% z nich zapraszani są rodzice 
i dzieci, aby uczestniczyć we wspólnym czytaniu, które prowadzą bibliotekarze 
lub wolontariusze [16].
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Wolontariusze czytają przede wszystkim po to, aby pokazać rodzicom, że dzie-
ci lubią słuchać historii i tym samym zachęcić opiekunów do podjęcia takiej for-
my aktywności w rodzinie. Zadaniem lektorów jest dotarcie do różnych miejsc, 
gdzie dzieci spędzają czas pod opieką rodziców lub innych osób. I tak wolonta-
riusze czytają: w poczekalniach poradni, na oddziałach dziecięcych, w bibliote-
kach, księgarniach, parkach, przedszkolach i szkołach. Inną formą wolontariatu 
jest praca wychowawców (educatori), którzy odwiedzają szkoły i biblioteki, gdzie 
w czasie spotkań z dziećmi zachęcają najmłodszych do czytania oraz uświada-
miają im wartość książek i lektury [16].

W ramach projektu NpL współpracuje też wiele innych – wcześniej wymie-
nionych – osób i instytucji. Ostatnim ogniwem są rodzice, którzy coraz częściej 
przechodzą z pozycji biernego beneficjenta projektu do aktywnego uczestnika 
angażującego się w promocję czytelnictwa, czego dowodem są liczne świadectwa 
pozostawiane przez nich przede wszystkim w Internecie.

Na kongresie podsumowującym 10 lat działalności NpL „Come la lettura svi-
luppa la mente. Dieci anni di Nati per Leggere. Riflessioni e prospettive” (Jak lek-
tura rozwija umysł. 10 lat NpL. Refleksje i perspektywy), który odbył się w Turynie 
w 2010 r., Alessandra Sila przedstawiła dane ilustrujące rozwój projektu i jego 
skuteczność. Zasięg projektu nieustannie się poszerza, gdyż ciągle przyłączają się 
do niego kolejne prowincje, miasta i instytucje, ale co istotniejsze, przeprowadzo-
no badania, które w sposób wymierny pokazują działanie NpL. Zbadano zwycza-
je rodziców małych dzieci odnośnie form spędzania czasu z rodziną i typu zabaw 
z dziećmi. Wyniki pokazały, że w społecznościach, gdzie działał NpL, średnio 
35% rodziców wskazywało głośne czytanie, jako typ preferowanej przez nich lub 
przez dziecko regularnej aktywności, podczas gdy przed uruchomieniem projek-
tu średnia ta wynosiła 22% [14]. Jest to zatem dowód, że zaangażowanie i współ-
praca dwóch, pozornie skrajnie różnych środowisk, jakimi są lekarze i bibliote-
karze, może przynosić efekty i inspirować ludzi do zmiany swoich przyzwyczajeń 
w trosce o dobro najmłodszych.
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Martyna Augustyniak

Działania popularyzujące czytelnictwo 
podejmowane na terenie Łodzi

Popularyzacja książki i czytelnictwa to jeden z głównych pionów działalności 
każdej biblioteki. Do standardowych działań promujących czytelnictwo moż-
na zaliczyć prowadzenie klubów dyskusyjnych, organizowane w bibliotekach 
spotkań autorskich, konkursów czytelniczych, spotkań literacko-plastycznych. 
Wszystkie przedsięwzięcia mają przede wszystkim przyciągnąć jak największą 
liczbę ludzi i zachęcić ich do czytania.

W tym celu stosowane są również kampanie społeczne, które są cennym na-
rzędziem komunikacji społecznej. Jest to komunikat, który można określić jako 
perswazyjny, gdyż jego celem jest nie tylko przekazanie samej informacji, ale też, 
a może przede wszystkim, zmiana zachowań i postaw na zachowania, i postawy 
pożądane społecznie. Realizacja owego celu powinna odbywać się na dwa okreś-
lone sposoby: poprzez zachęcanie do prospołecznych zachowań oraz namawia-
nie do zaprzestania zachowań niepożądanych [6]. Akcje dotyczące czytelnictwa 
można zaliczyć do kampanii nastawionych na zmianę w działaniu (kampanie te 
mają namówić do określonej czynności, w tym przypadku do czytania książek). 
Skuteczność kampanii społecznych jest jednak trudna do określenia, na jej wynik 
składa się wiele czynników.

Opublikowany w 2011 r. raport Pracowni Badań Czytelnictwa Biblioteki Na-
rodowej z badań przeprowadzonych na temat społecznego zasięgu książki w Pol-
sce w 2010 r. wywołał przysłowiową „burzę”. Tylko 44% Polaków deklarowało 
w 2010 r. kontakt z dowolną książką [13]. Problem absencji czytelniczej został 
zauważony i zidentyfikowany jako jeden z głównych problemów dzisiejszych 
czasów. Tematem nieczytania Polaków zainteresowały się media. W telewizji, 
w programach radiowych i w prasie wciąż informowano, iż 56% Polaków nie 
czyta książek. Zdanie to stało się motorem zmian. Od 2011 r. w Polsce zaobser-
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wować można zintensyfikowane działania promujące czytanie i książki. Zaczęto 
zachęcać do lektury wszystkich, którzy nawyk ten zatracili. Dodatkowo, działania 
te miały odwrócić nurt mówienia o absencji czytelniczej i wizerunku Polaka-
-nieczytelnika. W kraju zaczęto organizować akcje i kampanie społeczne, które 
przede wszystkim miały zachęcać do czytania. Do działań włączyło się Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz placówki oświatowe i kulturalne, 
stowarzyszenia, a także organizacje (nie zawsze związane z książką). Wskutek 
powyższego w mediach promowano hasła zachęcające do czytania. W serwisach 
informacyjnych coraz częściej emitowano relacje z akcji społecznych organizo-
wanych przez biblioteki czy wydawnictwa, które miały na celu nakłonić społe-
czeństwo do czytania.

Ciekawą tendencją jest włączenie się w akcje promujące czytelnictwo instytucji 
na co dzień z czytelnictwem nie mających nic wspólnego. Sieć restauracji McDo-
nald’s do zestawów Happy Meal dodawała książki dla najmłodszych1, w wielkich 
centrach handlowych wciąż organizowane są spotkania z autorami, czy akcje 
głoś nego czytania. I chociaż celem pośrednim powyższych działań jest zwiększe-
nie sprzedaży, to zaliczyć je można również do akcji promujących czytelnictwo.

Jedną z najbardziej znanych ogólnopolskich akcji była kampania społeczna, 
której główne hasło brzmiało: „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka”. Akcja za-
inicjonowana została w 2011 r. przez Grupę Twórczą Qlub Xsiążkowy. Pomysło-
dawcy podkreślali, że ich kampania była odpowiedzią na wyniki badań dotyczą-
ce czytelnictwa. Ideą akcji było promowanie czytelnictwa w sposób nietypowy 
– poprzez połączenie wątków erotycznych z intelektem. Wskutek działań Grupy 
Qlub Xsiążkowy na bilbordach oraz w prasie pojawiły się zdjęcia ludzi czytają-
cych książki w łóżku. Początkowo do fotografii pozowali ludzie nieznani. Z cza-
sem przyłączyli się przedstawiciele świata kultury, tacy jak Paweł Althamer, Ja-
cek Dehnel, Sylwia Chutnik, Kazimiera Szczuka. Wszystkie osoby biorące udział 
w akcji łączy zamiłowanie do książek. Kampania społeczna uznana została za 
najlepszą akcję społeczną 2011 r. Akcja zyskała kilkadziesiąt tysięcy fanów. Od 
2011 r. pod szyldem kampanii zrealizowano szereg happeningów (np. Świńskie 
Czytanki w ramach festiwalu „Pomada” w Warszawie), flash moby (np. Wypro-
wadź książkę na spacer zrealizowany na Placu Zamkowym w Warszawie), panele 
dyskusyjne (m.in. Czy czytanie jest w modzie oraz Jak założyć własny klub książ-
kowy w ramach XVI Krakowskich Targów Książki w Krakowie) [2; 7].

1 W 2013 r. polska sieć restauracji McDonald’s przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Czytam so-
bie”, której głównym organizatorem jest wydawnictwo Egmont. Od 6 listopada 2013 r. w każdej re-
stauracji McDonald’s w Polsce do zestawu rodzinnego (McZestaw i zestaw Happy Meal) dodawana 
była książka. Do 10 grudnia 2013 r. fast foody McDonald’s miały rozdać ponad 400 tys. książeczek.
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Do czynnego promowania czytelnictwa od zawsze włączały się biblioteki na 
wszystkich szczeblach organizacyjnych. W ostatnim czasie, w myśl hasła: Moja 
mała ojczyzna, akcje zaczęto kierować do zawężonej grupy odbiorców – miesz-
kańców danej miejscowości, dzielnicy lub osiedla. Poprzez aktywizację społe-
czeństwa lokalnego, instytucje starają się podnieść czytelnictwo w całym kraju. 
Popularne stało się organizowanie kampanii społecznych kierowanych do miesz-
kańców określonego terenu administracyjnego państwa.

Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie akcji promujących czytelnictwo 
podejmowanych na terenie województwa łódzkiego. Stanowi on analizę najwięk-
szej kampanii społecznej „Łódzkie czyta” zorganizowanej w regionie łódzkim 
oraz działań podejmowanych przez grupy ludzi, którzy czynnie włączyli się w ak-
cje proczytelnicze. Druga część rozdziału stanowi opis działań popularyzujących 
czytelnictwo podejmowanych przez jedno z największych centrów handlowych 
Europy – łódzkiej Manufaktury.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ło-
dzi, chcąc sprawdzić poziom czytelnictwa w centralnej Polsce, przeprowadziła 
w  2010 r. badania czytelnicze2. Za główny wskaźnik brano pod uwagę liczbę 
mieszkańców danej miejscowości lub gminy, liczbę zapisanych do biblioteki czy-
telników oraz ogólną liczbę wypożyczonych książek w 2010 r. Otrzymane wyniki 
były zróżnicowane, w zależności od regionu województwa. Tabela 1 i 2 zawie-
rają cztery wyniki (dwa najwyższe i dwa najniższe) wskaźnika czytelnicy na 100 
mieszkańców. Jak wynika z tych skrajnych przykładów, liczba czytelników w bi-
bliotekach publicznych poszczególnych jednostek administracyjnych znacznie 
się różni. Stąd też wniosek, iż czytelnictwo w województwie łódzkim jest nierów-
nomierne i nie zależy jedynie od liczby osób zamieszkujących dany teren. Ogólny 
wynik badań pokazał, że czytelnictwo wśród mieszkańców regionu łódzkiego jest 
niskie. Okazało się, że średnio 66% mieszkańców województwa łódzkiego nie 
czyta książek. W ciągu ostatniego roku tylko około 44% miało przynajmniej jed-
nokrotny kontakt z książką.

Po opublikowaniu wyników badań łódzkiej biblioteki problem niskiego po-
ziomu czytelnictwa w regionie został zauważony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Łódzkiego oraz osoby prywatne, które chciały zmienić istniejący 
stan rzeczy. Zaczęto organizować flash moby i happeningi, których głównym ce-
lem było promowanie czytania. W 2013 r. studenci łódzkiej Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera zorganizowali 

2 Wyniki badań zaprezentowane zostały podczas Regionalnego Kongresu Kultury, który odbył 
się w Łodzi w dniach 27-29 października 2011 r. Szczegółowe wyniki z przeprowadzonych badań 
znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Kongresu Kultury: http://www.kongres-kultury.
pl/diagnoza/region/art-stan_czytelnictwa_w_wojewodztwie_lodzkim.html.
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Tabela 1
Największa i najmniejsza liczba czytelników zarejestrowana w bibliotekach publicznych 

województwa łódzkiego na obszarach wiejskich w 2010 r.

Źródło: Ranking miast i gmin 2010 – Czytelnicy wsie. In Regionalny Kongres Kultury 2011 w Łodzi 
[Dokument elektroniczny]. 25.10.2011. Tryb dostępu: http://www.kongres-kultury.pl/rkk_files/
File/Czytelnicy-wsie.pdf. Stan z dnia 07.02.2014.

Tabela 2
Największa i najmniejsza liczba czytelników zarejestrowana w bibliotekach publicznych 

województwa łódzkiego na obszarach miejskich i miejsko-wiejskich w 2010 r.

Źródło: Ranking miast i gmin 2010 – Czytelnicy na 100 mieszkańców. In Regionalny Kongres Kultury 
2011 w Łodzi [Dokument elektroniczny]. 25.10.2011. Tryb dostępu: http://www.kongres-kultury.
pl/rkk_files/File/Czytelnicy_na_100_mieszkancow_-_miasta.pdf. Stan z dnia 07.02.2014.

Wskaźnik czytelnicy na 100 mieszkańców w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego 
na obszarach wiejskich w 2010 r.

powiat jednostka 
administracyjna

liczba 
mieszkańców 
(30.06.2010)

liczba 
czytelników 

2010

czytelnicy 
na 100 

mieszkańców
wieluński Gmina Biała 5 513 1 957 35,5
bełchatowski Gmina Kleszczów 4 687 1 469 31,3
łowicki Gmina Bielawy 5 871 220 3,7
bełchatowski Gmina Bełchatów 9 904 245 2,5

Wskaźnik czytelnicy na 100 mieszkańców w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego 
w gminach miejskich i miejsko-wiejskich 2010 r.

powiat jednostka 
administracyjna

liczba 
mieszkańców 
(30.06.2010)

liczba 
czytelników 

2010

czytelnicy 
na 100 

mieszkańców
radomszczański Miasto Radomsko (Miejska 

Biblioteka Publiczna) 
48 416 16 371 33,8

Łódź Łódź – Śródmieście
(Miejska Biblioteka Publicz-
na Łódź-Śródmieście)

74 163 21 056 28,4

Łódź Łódź Widzew (Miejska 
Biblioteka Publiczna Łódź-
-Widzew) 

137 726 11 222 8,1

opoczyński Miasto i Gmina Drzewica 11 010 727 6,6

happening pod nazwą „Łódź pełna książek”. Akcja promowała czytanie książek, 
ale równocześnie dorobek łódzkich pisarzy. Młodzi aktorzy rozdawali przechod-
niom książki zakupione w antykwariatach. Przez kilka niedziel studenci czytali 
głośno książki na skwerach i placach miejskich. Każde „niedzielne” czytanie or-
ganizowane było w różnych dzielnicach Łodzi. Organizatorzy czytali dla dzieci 
m.in. wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy czy Ludwika Jerzego Kerna, a także 
literaturę dla młodzieży i dorosłych, głównie łódzkich autorów [5].
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Urząd Marszałkowski w Łodzi po zapoznaniu się z wynikami badania Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizował 
kampanię społeczną pod nazwą „Łódzkie czyta”. Pierwsza edycja akcji, mają-
ca na celu przede wszystkim aktywizację czytelników, trwała od maja 2012 do 
grudnia 2012 r. Głównym organizatorem i koordynatorem była Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego w Łodzi. Kampania społecz-
na prowadzona była dwutorowo. Z jednej strony starano się promować czytanie 
jako główny wyznacznik społeczeństwa informacyjnego. Przekonywano, iż bez 
nawyku czytania zdobywanie wiedzy i pozyskiwanie informacji jest niemożliwe. 
Z drugiej strony organizatorzy chcieli promować czytanie jako jedną z atrakcyj-
nych form spędzania wolnego czasu. W myśl tej idei, czytanie ma się kojarzyć 
z zabawą, czynnikiem, który może łączyć wszystkich ludzi, bez względu na grupę 
wiekową czy społeczną.

W informacjach prasowych dotyczących wspomnianej kampanii zamieszczo-
ne zostały jej główne cele. Najważniejsze z nich to: aktywizacja środowisk nieczy-
tających i zwiększenie liczby osób czytających w województwie łódzkim; popu-
laryzacja wartości płynących z lektury jako ciekawej formy spędzania wolnego 
czasu, formy aktywności społecznej i rozwoju osobistego; promowanie różnych 
gatunków literatury dla różnych grup odbiorców, także tych, którzy dotychczas 
uważali czytanie za stratę czasu [1]. Pośrednim celem programu, nie mniej waż-
nym, było integrowanie instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na te-
renie całego województwa, które swoją działalnością przyczyniały się do promo-
cji czytelnictwa. Szczególnie zwracano uwagę na inicjatywy mieszkańców, którzy 
aktywnie włączyli się w działania proczytelnicze. Aby kampania zyskała rozgłos, 
do akcji zaproszono osoby znane z mediów, szanowane osobistości ze świata kul-
tury i polityki.

W ramach kampanii „Łódzkie czyta” na terenie województwa odbył się szereg 
imprez, spotkań i konkursów. Były to np. konkurs fotograficzny „Z książką mi do 
twarzy”, czy spotkanie z finalistkami konkursu modowego The Look of the Year, 
które zachęcały dzieci i młodzież do czytania. 11-12 października 2012 r. obcho-
dzono Dni Gutenberga. Idea święta narodziła się rok wcześniej, w 2011 r., dzięki 
właścicielowi Pubu Biblioteka – Łukaszowi Rojewskiemu. Już wtedy do akcji włą-
czyła się Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz szereg wolontariuszy. W 2012 r. 
Dni Gutenberga zostały włączone do kampanii społecznej „Łódzkie czyta”. W ra-
mach obchodów w Łodzi odbyło się wiele imprez związanych z czytelnictwem. 
Starano się, aby w programie każdy znalazł coś, co go interesuje – począwszy od 
gier, a na spotkaniach autorskich kończąc.

Dni Gutenberga rozpoczęły się 11 października od zorganizowania „parady 
czcionek”, czyli przemarszu osób, dla których czytelnictwo pełni ważną rolę w ży-



65

ciu. Tego samego dnia zainteresowani wzięli udział w grze miejskiej SMIGOL. 
Osoby chętne, tworząc zespoły kilkuosobowe, otrzymywały kartę gry, na której 
zapisane zostały polecenia do wykonania. Zadaniem graczy było zrealizowanie 
wszystkich ćwiczeń zawartych w karcie gry oraz odgadnięcie tytułu i autora po-
szukiwanej książki. Z okazji Dni Gutenberga przeprowadzono również akcję bo-
okcrossingu – książki znaleźć można było w łódzkich taksówkach. Kolejną część 
obchodów Dni Gutenberga stanowiła seria prelekcji Mediafest, których główny-
mi hasłami były: „Inspiracja, Innowacja, Integracja”. W myśl tych trzech haseł, 
tematy wygłoszonych referatów miały inspirować słuchaczy do prowadzenia roz-
mów o nowych trendach i innowacjach, oraz integrować wszystkich obecnych. 
W ramach Mediafestu wysłuchano prelekcji m.in.: Skąd się wzięły „Książki – ma-
gazyn do czytania”, który wygłosiła Katarzyna Kolanowska, dyrektor wydaw-
nicza „Gazety Wyborczej”, a także O badaniach nt. czytelnictwa prasy w Polsce, 
które przedstawił Adam Wojdyło, prezes PBC – Polskich Badań Czytelnictwa. 
Kolejnym punktem programu Dni Gutenberga był wieczór filmowy w Pubie Bi-
blioteka. Tematem przewodnim spotkania były filmy, w których książka pełni 
pierwszoplanową rolę. Dodatkowo, 11 i 12 października, odbyło się szereg spo-
tkań autorskich, m.in. z Jarosławem Kretem – podróżnikiem, Izabellą Klebańską 
– pisarką dla dzieci i młodzieży, Piotrem Pustelnikiem – himalaistą.

Rys. 1. Logo kampanii Łódzkie czyta
Źródło: http://www.lodzkieczyta.pl/images/dla-mediow/logo-lodzkieczyta.png



66

Działaniem kampanii „Łódzkie czyta”, które szczególnie zasługuje na uwagę, 
jest promowanie czytania i pisania listów. W dobie Internetu i powszechnej pocz-
ty elektronicznej nawyk ten, jak również sama umiejętność pisania listów, zanika. 
Poczta Polska spodziewa się 4% średniorocznego spadku rynku listów w Polsce do 
2018 r. [4]. Pomysłodawcy kampanii, za jeden z celów uznali: poznanie, poprzez 
lekturę korespondencji lub jej fragmentów, życia prywatnego i  dorobku twór-
czego, naukowego osób znanych i nieznanych, uczestników ważnych wydarzeń, 
ale też listów opisujących codzienne, zwyczajne problemy; a także popularyzację 
pisania listów jako formy komunikacji, wymiany myśli, wyrażania emocji  [1]. 
W  związku z powyższym zorganizowano konkurs pod nazwą „Pisanie listów 
do przyszłych pokoleń”. Inicjatywa realizowana była od 17 maja do 5 paździer-
nika 2012 r. Jej ideą była popularyzacja pisania listów jako formy komunikacji, 
wymiany myśli i wyrażania emocji między ludźmi. Każdy zainteresowany mógł 
przedstawić w postaci listu swoje refleksje nad teraźniejszością lub przyszłością. 
W dniu 12 października wszystkie nadesłane listy zostały zamknięte na 10 lat 
w „Kapsule Czasu” znajdującej się w WBP w Łodzi. W ramach akcji można było 
napisać dwa rodzaje listów. Pierwszy – mógł zostać upubliczniony przez organi-
zatorów przed umieszczeniem go w „Kapsule Czasu” oraz drugi, który nie będzie 
upubliczniony przed upływem 10 lat od daty zamknięcia go. Po upływie dekady, 
czyli w 2022 r., listy zostaną wyjęte i upublicznione. W celu popularyzacji listów 
tradycyjnych zorganizowana została również Wystawa 9. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Sztuka Książki Korespondencja.

Jednym z największych przedsięwzięć kampanii „Łódzkie czyta” była Literacka 
Mapa Województwa Łódzkiego. Miała zawierać oznaczenia miejsc na terenie wo-
jewództwa łódzkiego, w których można odnaleźć ślady obecności i działalności 
pisarzy, poetów oraz dramaturgów. Oznaczone zostały miejsca ich zamieszkania, 
tereny, na których tworzyli swe dzieła lub okolice miejsc, w których wypoczywali. 
Ponadto mapa przedstawia pomniki, tablice pamięci, miejsca pochówku i inne 
zabytki kultury związane z twórcami, a także ulice, place, parki, instytucje czy 
wydarzenia kulturalne nazwane imieniem literatów. Dzięki szczegółowo przy-
gotowanej mapie literackiej, zainteresowani mogą odwiedzić także muzea, izby 
pamięci, poznać informacje o grupach, stowarzyszeniach, organizacjach, festiwa-
lach literackich oraz instytucjach działających na rzecz popularyzacji literatury. 
Mapa dostępna jest w Internecie. Każda zainteresowana osoba może wziąć udział 
w jej współtworzeniu, poprzez zgłoszenie osoby lub miejsca związanego z życiem 
literackim.

Kolejna łódzka akcja, która obecnie ma już charakter ogólnopolski to „Księgo-
Zbiór”. Jest to inicjatywa społeczna, oparta wyłącznie na aktywności mieszkań-
ców Łodzi oraz regionu (edycje lokalne w województwie). Organizatorzy pod-
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kreślają, że swoją kampanią chcą promować książkę i czytelnictwo. Odrzucają 
natomiast możliwość reklamy podmiotów komercyjnych, kierując się zasadą No 
Logo. Pomysłodawcy połączyli czytanie z wybraną przestrzenią publiczną, chcąc 
wzbudzić w ludziach (nie tylko tych biorących udział w akcji, ale również tych 
mijanych na ulicy) skojarzenia: przestrzeń miejska = przestrzeń do czytania.

„KsięgoZbiór” polega na gromadzeniu się w jednym miejscu o wyznaczonej po-
rze osób publicznie czytających przyniesione przez siebie książki. W przeciwień-
stwie do innych akcji tego typu, ta odznacza się czytaniem w ciszy. Zgromadzone 
osoby siadają na przyniesionych przez siebie krzesłach, karimatach i czytają przez 
godzinę wybraną książkę. Zebrani zwracają na siebie uwagę przechodniów, odpo-
wiadają na ich pytania, czasem rozmawiają o korzyściach płynących z czytania.

Pierwsza odsłona akcji odbyła się 6 października 2011 r. Od samego początku 
pomysłodawcy starali się szczególnie promować ul. Piotrkowską, która jest miej-
scem najbardziej rozpoznawalnym w Łodzi. Z czasem „KsięgoZbiór” przenosił 
się w inne przestrzenie publiczne. Kolejna edycja odbyła się w galerii handlowej 
Manufaktura. Przyświecało jej hasło: „Książki + Ludzie = Wielka Miłość”. Do-
tychczas odbyło się już kilkanaście odsłon „KsięgoZbioru”. Najczęściej uczestnicy 
spotykali się na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, ale zdarzały się również miejsca mniej 
typowe, dla organizowania tego typu akcji. Aby dotrzeć do jak najszerszego gro-
na publiczności zorganizowano tzw. „KsięgoZbiór Tramwajowy”. Zebrani czytali 
książki w ustalonym tramwaju o wybranej godzinie. Czytano w tramwaju linii 11 
(21 stycznia 2013 r.) i linii 10 (29 kwietnia 2013 r.). Czytanie odbywało się w go-
dzinach popołudniowych (od godz. 18.00), tak aby akcja została zauważona przez 
jak największą liczbę mieszkańców. Czytanie w tramwaju miało uświadomić jego 
pasażerom, że czas spędzony w podróży może być spożytkowany w owocny i cie-
kawy sposób. Organizatorzy „KsięgoZbioru” dołączyli również do ogólnopol-
skiej akcji „Pięć minut dla książki”3. W 2012 r. „KsięgoZbiór” stał się partnerem 
kampanii „Łódzkie czyta”, zaś obecnie organizowany jest w całym kraju.

Czytelnictwo można promować wszędzie, nie tylko w bibliotece czy szkole. 
W ostatnim czasie stało się ono jednym z punktów działalności centrów handlo-
wych. Organizuje się w nich spotkania autorskie, głośne czytanie, zbiórki książek. 
Często sieci handlowe przyłączają się do ogólnopolskich akcji czytelniczych jak 
np. „Cała Polska czyta dzieciom”.

3 Cykl wydarzeń promujących czytelnictwo zainicjowany przez serwisy internetowe Granice.
pl, DuzeKa.pl, PrzyKominku.com, organizowanych wspólnie z przedstawicielami środowisk lokal-
nych, bibliotekarzami, księgarzami oraz animatorami kultury. W ramach cyklu regularnie w wie-
lu miastach Polski organizowane są plenerowe spotkania miłośników książki, które mają na celu 
przypomnienie przechodniom znaczenia literatury w codziennym życiu. Akcja organizowana była 
m.in. w Warszawie, w Olsztynie, w Poznaniu i w Kielcach.



68

Rys. 2. Logo akcji KsięgoZbiór
Źródło: https://www.facebook.com/księgozbiór

Centrum Manufaktura jest jednym z największych kompleksów handlowo-
-usługowych w Europie. Odrestaurowane zakłady Izraela Poznańskiego, w któ-
rych obecnie mieszczą się muzea, kina, dyskoteki, ponad 250 butików i sklepów 
oraz kilkadziesiąt restauracji to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najchęt-
niej obecnie odwiedzanych miejsc w Łodzi. Manufaktura, od początku działalno-
ści, angażuje się w akcje społeczne. Na rynku Manufaktury odbywają się koncer-
ty charytatywne, pokazy ratownicze, jarmarki zdrowia itp. Manufaktura włącza 
się również w działania promujące czytelnictwo. W 2006 r., w kinie wchodzącym 
w skład kompleksu, odbyła się impreza czytelnicza w ramach V Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Fundacji ABCXXI pod hasłem „Czytanie rozwija wyobraź-
nię”. Gośćmi czytającymi książki dla dzieci byli przedstawiciele łódzkich wydaw-
nictw, dziennikarze radiowi, strażnicy miejscy, aktorzy teatralni, bibliotekarze 
oraz autorzy książek. Oprócz tradycyjnego czytania książek, dzieci miały możli-
wość obejrzenia wybranych zbiorów Muzeum Książki Dziecięcej, porozmawiania 
z autorami książek, jak również zagrania w inscenizacji wybranych wierszy [10].

W 2013 r. Manufaktura była jednym z głównych łódzkich ośrodków, gdzie 
obchodzono Rok Juliana Tuwima. Warto wspomnieć, iż kompleks handlowy do 
kultywowania imienia łódzkiego poety włączył się już wcześniej. 13 września 
2010 r., w 116. rocznicę urodzin pisarza, na rynku Manufaktury zorganizowano 
happening połączony z próbą ustanowienia rekordu w jednoczesnym czytaniu 
wiersza Lokomotywa przez jak największą liczbę osób. Akcja skierowana była 
przede wszystkim do szkół podstawowych, jednakże udział w wydarzeniu mogli 
wziąć wszyscy zainteresowani. „Tuwimiada”, bo tak nazwano akcję, rozpoczęła 
się od wspólnego malowania przez dzieci czterdziestu wagoników lokomotywy. 
O godzinie 12.00 uczniowie ponad sześćdziesięciu szkół podstawowych z woje-
wództwa łódzkiego odczytali wspólnie tekst wiersza Lokomotywa. Tekst wyświe-
tlany był na telebimie, a próbę ustanowienia rekordu poprowadził aktor, reżyser, 
animator kultury – Marcel Szytenchelm (Klimas). Głównym celem akcji było 
przypomnienie łodzianom, a przede wszystkim najmłodszym mieszkańcom, syl-
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wetki łódzkiego poety i jego twórczości. Samo bicie rekordu było pretekstem do 
spotkania, nie zaś celem samym w sobie [3].

Ogłoszenie roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima [12] wpłynęło znacząco na 
zakres działań kulturalnych prowadzonych przez Manufakturę. W ciągu całe-
go roku na rynku Manufaktury i w poszczególnych jej ośrodkach (w muzeum, 
w teatrze, w wybranych sklepach), miały miejsce wydarzenia związane z postacią 
pisarza. Największym przedsięwzięciem było sprowadzenie na rynek centrum 
handlowego zabytkowej lokomotywy wraz z dwoma wagonami. Maszyna wy-
pożyczona została z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Mieszkańcy 
mogli oglądać ją od 26 czerwca 2013 r. Sprowadzenie maszyny było początkiem 
wielkiego happeningu, jaki odbył się na placu Manufaktury.

Kolejnym krokiem było stworzenie przez grupę sześćdziesięciu osób (wśród 
których znaleźli się członkowie łódzkiego Stowarzyszenia Miłośników Haftu 
„Kanwa”) symbolicznego „ubrania” dla lokomotywy i wagonów. Lokomotywa 
została odziana w stworzone na szydełku włóczkowe kwadraty. Wykonane części 
składowe „ubrania” zostały połączone w jedną całość i założone na lokomotywę 
oraz wagony. Projekt został zrealizowany przez Agatę „Olek” Oleksiak artystkę 
street art, mieszkającą w Nowym Jorku, która od lat tworzy włóczkowe kreacje dla 
ludzi, ławek ulicznych, znaków drogowych, latarni czy pomników. „Nasze dzia-
łanie kojarzy się z wierszowaną Tuwimowską Lokomotywą, wprost, ale łódzkich 
odniesień jest tu więcej” – podkreśla Sławek Fijałkowski ze stowarzyszenia Łódź 
Filmowa, pomysłodawca akcji. „Szydełkowa lokomotywa idealnie charakteryzu-
je tożsamość miasta zbudowaną na tradycji «Ziemi obiecanej», oddaje zderze-
nie dwóch symboli rozwoju Łodzi: maszyny parowej i nici, jako symbolu potęgi 
włókienniczej” – wyjaśnia Fijałkowski [11]. Uroczyste ukończenie stroju odbyło 
się 13 lipca. Na ten cel zużyto 500 metrów kwadratowych materiału i około 300 
kilogramów włóczki. Sama lokomotywa miała charakter symboliczny. Nawiązy-
wała oczywiście do jednego z najsłynniejszych wierszy Juliana Tuwima. Jednakże 
inauguracja Art-Lokomotywy pełna była symboli związanych z postacią poety. 
Jednym z nich był udział w oficjalnej prezentacji lokomotywy Pani Heleny Gros-
sówny, aktorki i tancerki kabaretu Qui Pro Quo4, w rolę której wcieliła się aktorka 
Studia Teatralnego Słup.

Art-Lokomotywa to jedna z licznych akcji organizowanych przez Manufak-
turę z okazji Roku Tuwima. 14 lipca 2013 r. na rynku centrum handlowego oraz 
w  jego wnętrzach postawiono dziesięć kolorowych rzeźb przedstawiających 
łódzkiego poetę. „Tuwimy” (ogólna nazwa rzeźb) to wspólny pomysł Akademii 

4 Teatr-kabaret działający w Warszawie w latach 1919-1931, z którym od samego początku dzia-
łalności związany był Julian Tuwim. Poeta pisał dla teatru teksty i piosenki kabaretowe. Najczęściej 
podpisywał je pseudonimami Ślaz, Roch Pekiński, Jan Wim, Nikko-Tin, Oldlen.
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Sztuk Pięknych i Biura Promocji Urzędu Miasta Łodzi na obchody Roku Tuwima 
w Łodzi. Każda z rzeźb przedstawiała interpretację malarską twórczości poety, 
której podjęli się studenci Akademii Sztuk Pięknych i zaproszone do współpracy 
organizacje związane z życiem kulturalnym i artystycznym Łodzi. Wśród rzeźb 
znalazła się Lokomotywa, Pstryk czy Całujcie mnie wszyscy w d… zilustrowana 
przez pisane na całej statui alfabetem Strzemińskiego słowo „cmok”. Interpretację 
Ptasiego Radia przedstawił Pałac Młodzieży, Kwiaty Polskie namalowała projek-
tantka Agata Wojtkiewicz, a utwór Łódź zinterpretowali organizatorzy Fashion 
Philosophy Fashion Week Poland. Na jednej ze statui zebrano większą grupę 
utworów – na czarnym płaszczu Tuwima pojawiły się kolorowe znaczki nawiązu-
jące kolorami do logo Łodzi, ilustrujące wiersze: Rzepka, Słoń Trąbalski, Okulary 
czy Abecadło (rzeźba przedstawiona jest na Fot. 1 wraz z „ubraną” lokomotywą). 
Rzeźby w Manufakturze były obecne przez dwa tygodnie, codziennie znajdowały 
się w innym miejscu – przy „ubranej” Lokomotywie, przy fontannach na rynku, 
pod palmami na zorganizowanej na okres wakacji plaży w centrum rynku Ma-
nufaktury.

Opisane akcje nie należą do standardowych działań popularyzujących czytel-
nictwo. Jednak, jak podkreśla Joanna Karpińska, rzecznik łódzkiej Manufaktury, 
wszelkie imprezy związane z obchodami Roku Tuwima mają na celu zapoznanie 
wszystkich osób odwiedzających centrum handlowe z twórczością Juliana Tu-

Fot. 1. Rzeźby Tuwimów stojące przy Art-Lokomotywie
Źródło: http://www.manufaktura.com/437/wedrujace_tuwimy
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wima. Rzecznik Manufaktury idee obchodów Roku Tuwima przedstawia w ten 
sposób: „Swoimi działaniami chcemy przypomnieć mieszkańcom Łodzi, że Ju-
lian Tuwim był wielkim poetą, a jego twórczość należy obecnie do kanonu litera-
tury polskiej. Każdy, nie tylko mieszkaniec Łodzi, powinien znać wiersze poety. 
Mamy nadzieję, że nasze działania przyniosą swoisty renesans dla wydawnictw 
wydających twórczość Juliana Tuwima”. Czy można działania te zaliczyć do dzia-
łań popularyzujących czytelnictwo? Z pewnością tak. W nietuzinkowy sposób 
przybliżają one literaturę i nakłaniają do jej czytania.

Obchody Roku Tuwima w Manufakturze to również szereg spotkań autor-
skich, wystaw i przedstawień teatralnych związanych z twórczością poety. Empik 
zorganizował warsztaty ilustratorskie dla dzieci, których tematem przewodnim 
były bajki Juliana Tuwima, oraz akustyczny koncert zespołu Rambo Jet, który za-
prezentował utwory z płyty Tuvim, w całości inspirowanej twórczością łódzkiego 
poety. Teatr Mały, również znajdujący się w Manufakturze, 23 czerwca 2013 r. 
zorganizował na swojej scenie głośne czytanie fragmentów Kwiatów Polskich.

W Manufakturze cyklicznie organizowane są akcje głośnego czytania. Jedna 
z nich miała miejsce 22 stycznia 2011 r. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zorgani-
zowano głośne czytanie dla najmłodszych. Bajki czytane były przez grupę Lata-
jących babć5. Przy okazji czytania utworów, kobiety zaprezentowały stworzony 
przez siebie spektakl „Zima i karnawał”. Latające babcie są częstymi gośćmi Ma-
nufaktury. Grupa wystąpiła również w 2012 r. na rynku Manufaktury. Tym razem 
panie opowiadały o bohaterach bajkowych. Najwięcej opowieści dotyczyło po-
staci książkowych, które zostały bohaterami animacji łódzkiej wytwórni filmów 
animowanych, dziś występującej pod nazwą Se-ma-for Produkcja Filmowa Sp. 
z  o.o.6. Latające babcie recytowały również wiersze o Wróblu Ćwirku czy Pio-

5 Latające babcie to grupa kobiet z Łodzi w wieku 55+. Grupa powstała w 2009 r. w ramach 
programu Seniorzy w akcji, organizowanej przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i dzięki 
dofinansowaniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Początkowo projekt obejmował pro-
wadzenie warsztatów literackich, teatralnych i psychologicznych dla grupy kobiet w wieku 55+. 
W wyniku prac powstała książka – zbiór wierszy dla najmłodszych napisanych przez członkinie 
grupy. Z czasem zgrupowanie zaczęło tworzyć scenariusze spektakli teatralnych. Kobiety samo-
dzielnie wykonują dekoracje i stroje do swoich przedstawień. Od początku istnienia, organizują 
akcje głośnego czytania w przedszkolach, domach dziecka, świetlicach. Podczas spotkań z naj-
młodszymi, czytają dzieciom napisane przez siebie bajki, wiersze i opowiadania. Dodatkowo, na 
każdy występ przebierają się za postacie występujące w opowieściach. Dotychczas grupa wydała 
trzy książki z wierszami i opowiadaniami.

6 Wytwórnia istnieje od 1946 r. Funkcjonowała pod różnymi nazwami: jako Studio Filmów Ku-
kiełkowych Filmu Polskiego, następnie Oddział Filmów Lalkowych Łódzkiej Wytwórni Filmowej, 
potem jako samodzielne Studio Filmów Lalkowych w Tuszynie. Od 1960 r. znane było jako Studio 
Małych Form Filmowych Se-ma-for. W 1990 r. zmieniono nazwę na Studio Filmowe Semafor. Pod 
obecną nazwą funkcjonuje dopiero od 1999 r. W Wytwórni, na podstawie utworów literackich, 
powstały animacje, opowiadające o przygodach m.in.: Misia Uszatka, Misia Colargola, Ferdynanda 
Wspaniałego, rodziny Muminków czy postaci Plastusiowego pamiętnika.
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trusiu i krasnoludku z Zaczarowanego ołówka. Występy grupy Latających babć 
cieszą się wielką popularnością wśród dzieci. Najmłodsi, podczas przedstawień, 
recytują wiersze wraz z babciami, podają odpowiedzi na zadawane zagadki i opo-
wiadają o swoich ulubionych książkach.

W Manufakturze dwukrotnie organizowana była też zbiórka książek. Każdy 
mógł przynieść do sklepu książkę i pozostawić ją na specjalnie ustawionych re-
gałach. Książki przekazane zostały do Filii Nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łodź-Śródmieście przy ul. Ogrodowej. Podczas każdej z akcji udało się zebrać 
około pół tysiąca pozycji. Były to w większości książki używane. Najczęściej prze-
kazywane były lektury szkolne i literatura dziecięca.

Manufaktura włączyła się również w akcję nazwaną „Książkobraniem”. Part-
nerami akcji były: „Gazeta Wyborcza”, Urząd Miasta Łodzi, Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego, a także fundacja Urban 
Forms. W galerii handlowej ustawiono dwa regały w bliskim sąsiedztwie miejsc 
siedzących. Celem było stworzenie kącika czytelniczo-wypoczynkowego, w któ-
rym każdy kupujący może usiąść i poczytać książki znajdujące się na regale. Po-
zycjami ustawionymi na regałach były wydawnictwa przyniesione przez odwie-
dzających Manufakturę. Ideą „Książkobrania” było to, aby każdy mógł zostawić 
książkę do przekazania innym, a sam mógł również zabrać do domu interesujący 
go tytuł. Książki, które pozostały na regałach, zostały przekazane do biblioteki 
przy ul. Ogrodowej.

Działania popularyzujące czytelnictwo są w obecnych czasach bardzo pożą-
dane. Wciąż zmniejszający się poziom czytania wymusza prowadzenie działań 
zapobiegawczych. Obecnie, aby zachęcić do czytania, nie wystarczy zorganizo-
wać spotkania autorskiego czy wystawy nowych pozycji księgarskich lub biblio-
tecznych. Aby zainteresować społeczeństwo problemem absencji czytelniczej po-
trzebny jest tzw. performance, coś co przyciągnie uwagę i pozostanie w pamięci 
na dłużej. Przybliżone przykłady działań proczytelniczych z pewnością zostaną 
w  pamięci ich uczestników, ale również osób, które o danej akcji dowiedziały 
się z mediów. „Łódź pełna książek” oraz „KsięgoZbiór” to przykłady happenin-
gów i flashmobów. Ich oryginalność wzbudziła zainteresowanie mediów, przez 
co znacznie zyskały na popularności. Zwiększenie popularności akcji zaowoco-
wało dofinansowaniami przez różne podmioty zewnętrzne (np. studenci łódz-
kiej szkoły filmowej otrzymali dofinansowanie na dalsze edycje swojego projek-
tu w konkursie „Studenci dla Łodzi – Kreujemy lokalnie” w ramach programu 
„Młodzi w Łodzi”).

Na uwagę zasługują szczególnie osoby, które organizują akcje proczytelnicze. 
Najczęściej są to bibliotekarze lub osoby związane bezpośrednio z książką. Jed-
nakże coraz częściej działania popularyzujące czytelnictwo podejmują ludzie 
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lubiący czytać. Tak jest w przypadku Latających babć czy studentów organizu-
jących akcję „Łódź pełna książek”. Dla nich, niski poziom czytelnictwa w Polsce 
to stan, który wymaga natychmiastowej poprawy. Stąd też biorą ich pomysły na 
organizowanie głośnego czytania, rozdawanie książek czy wygłaszanie prelekcji 
na temat literatury.

Działania promujące czytanie oddziaływają na społeczeństwo tym bardziej, im 
bardziej angażują się w nie znane podmioty. Akcje organizowane przez łódzką 
Manufakturę przyciągają publiczność szczególnie dzięki popularności samego 
miejsca. Wszelkie działania są na bieżąco komentowane w mediach, co z oczywi-
stych względów również przyciąga ludzi. Dodatkowo, w imprezach dość często 
biorą udział osoby znane: politycy, aktorzy, którzy swoją osobą również wpływają 
na popularność przedsięwzięcia. W ten sposób kampania promująca twórczość 
Juliana Tuwima przyciągnęła kilkaset osób. Niestety, nie jest możliwe zbadanie, 
jaki wpływ miały akcje organizowane przez centrum Manufaktura na zwiększe-
nie poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców województwa łódzkiego. Z pew-
nością przyczyniły się do zwiększenia popularności utworów pisarza. „Ubrana” 
lokomotywa otoczona rzeźbami poety, które na kilka tygodni uatrakcyjniały ry-
nek Manufaktury, zapadła w pamięć odwiedzających centrum handlowe, pozo-
stawiając skojarzenie: lokomotywa = Julian Tuwim.

Jakie są skutki działań popularyzujących czytelnictwo na terenie Łodzi i wo-
jewództwa łódzkiego? Obecnie na to pytanie nie można odpowiedzieć. Może 
w najbliższym czasie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Łodzi lub inna placówka przeprowadzi ponowne badania czytelni-
cze, których wyniki pokażą sens prowadzenia powyższych działań.
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Joanna Raczkowska

„Otwarta nauka” a promocja czytelnictwa.
Studium przypadku Otwórz Książkę

Rozwój technologii informacyjnych, towarzyszący procesowi przechodzenia 
od społeczeństwa industrialnego do informacyjnego [16], oraz ich ekspansja we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego, sprawia, że informacja traktowana 
jest jako specyficzne dobro niematerialne. Stanowi zarówno produkt, jak i siłę 
napędową współczesnej cywilizacji, warunkując tworzenie tzw. technologii in-
telektualnych jako podstawy podejmowania decyzji politycznych i społecznych 
[15]. Światowy infoklimat1, przybierający obecnie postać tsunami informacyj-
nego, w którym produkcja, gromadzenie i obieg informacji wyznacza standard 
funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, przyczynia się do licznych zmian 
nie tylko gospodarczych, ale także aksjologicznych. Wpływa na system wartości 
i postaw pojedynczego człowieka oraz warunkuje kierunek i poziom rozwoju ca-
łego społeczeństwa.

Zarówno ilość tworzonych i gromadzonych informacji cyfrowych (1,8 ZB2  
w 2011 r.) [9], jak i liczba tytułów książek wydrukowanych na świecie od czasów 
Gutenberga do 2011 r. (129.864.880) [5] wskazują na zauważalny geometryczny 

1 Rozumiany tu, za Beatą Taraszkiewicz, jako ogół zjawisk związanych z występującym na 
danym terenie, w obrębie wielu lat, poziomem ilości i typem informacji: tsunami informacyjne 
– bardzo wysoki poziom ilości informacji; monsun informacyjny – bardzo wysoki poziom ilości 
informacji, po którym następuje szybkie obniżenie jej poziomu, np. w przypadku wojny, klęsk ży-
wiołowych czy awarii technicznych; susza informacyjna – bardzo niski poziom informacji lub jej 
brak, np. na obszarach o nisko rozwiniętej infrastrukturze technologicznej; śnieżyca informacyjna 
– obecność informacji, które zakłócają odbiór innych informacji, np. reklamy internetowe; tornado 
informacyjne – występowanie informacji szkodliwych, które mogą spowodować poważne konse-
kwencje, np. treści rasistowskie, psychomanipulacje itp. [21, s. 71].

2 1 zettabajt = 1 000 000 000 terabajtów. 1 terabajt to optymalnie największa pojemność dys-
ku udostępnianego klientowi detalicznemu (1 000 terabajtów = 1 petabajt, 1 000 000 terbajtów = 
1 eksabajt).
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przyrost informacji. Sprawia on, że dzisiejszy człowiek, określany mianem homo 
informaticus (a także homo computerus, homo electronicus i homo internetus), stoi 
w obliczu zarówno licznych szans, jak i wielu zagrożeń. Z jednej strony funk-
cjonowanie w środowisku Internetu, zgodne z naturalnymi predyspozycjami 
umysłowymi człowieka, jest zbliżone do asocjacyjnego sposobu pracy umysłu 
ludzkiego (kojarzenia następujących po sobie wyobrażeń), rozwija zdolność my-
ślenia hipertekstowego, umożliwiając wysoką efektywność poznawczą [7, s. 97]. 
Z drugiej zaś – nagromadzenie informacji przyczynia się do powstania stresu 
informacyjnego, który znacząco spowalnia procesy myślowe człowieka i nega-
tywnie wpływa na jego organizm [21, s. 73-75]. Początkowa mobilizacja do dzia-
łania – koncentracja i przystąpienie do poszukiwań – wskutek braku wymiernych 
rezultatów dość szybko ustępuje miejsca poczuciu bezradności i zniechęceniu. 
Przyczyną tego stanu jest nadmiar dostępnych informacji, brak czasu na efek-
tywne poszukiwania czy brak dostępu do niektórych źródeł, np. na skutek ich 
niewłaściwego zindeksowania w ukrytych (głębokich) zasobach Internetu. Po-
nadto stres informacyjny powodowany jest także brakiem umiejętności szyb-
kiego opracowania, przetworzenia czy wykorzystania informacji, innymi słowy, 
brakiem właściwej kultury informacyjnej3, nabywanej w procesie alfabetyzacji, to 
jest edukacji informacyjnej [1].

„Informacja stała się aktywna, sama poszukuje «użytkowników» i dociera do 
nich różnymi kanałami” [3, s. 162]. Bez kompetencji informacyjnych (ang. in-
formation literacy) [por. 2, s. 186], pozwalających na efektywne, krytyczne po-
sługiwanie się informacją, począwszy od określenia potrzeby informacyjnej, 
przez lokalizowanie źródła, wyszukiwanie relewantnych treści, ocenę wartości, 
selekcję, a skończywszy na zastosowaniu i samodzielnym kreatywnym tworzeniu 
informacji, nie jest możliwe samokształcenie ani aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym i kulturowym. Samokształcenie jest niezwykle ważne dla społeczeń-
stwa sieciowego. Janusz Morbitzer zauważył, że „W odróżnieniu od szkoły epoki 
industrialnej, która przygotowywała dobrego, zdyscyplinowanego pracownika 
przystosowanego do wykonywania jednego zawodu przez całe życie, szkoła okre-
su trzeciej fali przenosi akcenty z przekazywania gotowej wiedzy na samokształ-
cenie. Jest to zrozumiałe, zważywszy że w wielu dyscyplinach okres użyteczności 
wiedzy jest bardzo krótki, np. szacuje się, że w informatyce około 20% wiedzy 

3 Według Hanny Batorowskiej kultura informacyjna to „zespół wyselekcjonowanych zachowań 
użytkowników informacji występujących podczas samodzielnego i efektywnego uczenia się, oce-
nianych w procesie edukacji pozytywnie, podporządkowanych społecznym wzorcom i modelom, 
oraz przedmiotów i innych wytworów stanowiących rezultat tych zachowań wynikających z uczest-
nictwa w procesie informacyjnym. Zachowania te wynikają ze sposobu korzystania z informacji 
opartego na etyce i charakteryzującego osoby dojrzałe informacyjnie” [1].
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rocznie podlega wymianie. Szkoła musi [...] przygotować uczniów do zdoby-
wania wiedzy we własnym zakresie w celu nieustannego aktualizowania swego 
wykształcenia, a nawet zmiany uprawianej dyscypliny” [15]. Z kolei w książce 
Megatrends z 1984 r. John Naisbitt, amerykański pisarz futurolog, skonstatował, 
że toniemy w informacji, ale łakniemy wiedzy. Jego zdaniem najbardziej odczu-
walny jest deficyt sensu, czyli mądrości [16]. Stwierdzenie to ciekawie korespon-
duje ze słowami innego pisarza amerykańskiego pochodzenia, Thomasa Stearnsa 
Eliota, który 50 lat wcześniej, w 1934 r., w widowisku teatralnym „The Rock” za-
notował: „Where is the wisdom we have lost in knowledge? / Where is the know-
ledge we have lost in information”?4.

W obliczu boomu informacyjnego, Internetu z ogromną ilością danych, 
szukanie informacji musi być interaktywne, efektywne i konkurencyjne. „Spo-
łeczeństwo informacyjne nie może istnieć bez książki, a w następstwie digitali-
zacji kultury, nawet ona włączona została w rewolucję technologiczną. E-booki 
z pewnością nie zastąpią tradycyjnej książki, ale dają alternatywę czytelnikom 
i mogą w istotny sposób wpłynąć na podniesienie poziomu czytelnictwa” [24]. 
W aspekcie transformacji w społeczeństwo informacyjne i w kontekście tzw. kul-
tury konwergencji [6], łączącej stare i nowe rozwiązania społeczne jako współ-
funkcjonujące, a nie konkurujące, nowym pożądanym modelem człowieka jest 
jednostka twórcza, otwarta na nowości, chcąca się doskonalić i pogłębiać swoją 
wiedzę. Dużą rolę w skutecznym przeprowadzeniu zmiany społecznej odgrywa-
ją biblioteki naukowe, posiadające dostęp do wielu cennych informacji, a tak-
że wiedzę, jak z nich korzystać. W samych bibliotekach także musiano dokonać 
zmian w  zakresie ich organizacji, polityki gromadzenia i udostępniania zbio-
rów, efektywnoś ci bibliotecznej5 czy charakteru komunikacji z użytkownikiem. 
„Specjalizacja bibliotek, która już teraz następuje choćby poprzez regionalizację 
posiadanych zbiorów, będzie się pogłębiać. […] Osoba odwiedzająca bibliotekę 
coraz częściej będzie użytkownikiem specjalistycznych baz danych, a nie czytel-
nikiem. […] Biblioteki zatem nadal będą potrzebne, a upowszechnianie książek 
elektronicznych nie zmieni zadań bibliotekarzy. Będziemy po prostu musieli na-
uczyć się szukać sprawniej i szybciej niż nasi użytkownicy są w stanie zrobić to 
sami” [8, s. 32]. Społeczeństwo informacyjne jest bowiem niezwykle wymagające. 
Oczekuje od bibliotekarzy szybkiej, rzetelnej, pełnej informacji, udostępnionej za 
pomocą nowoczesnych technologii [23, s. 34].

4 Tłum.: Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza? / Gdzie się podziała nasza 
wiedza, którą zastąpiła informacja?

5 Rozumianej tu za Mirosławem Górnym jako zdolność do realizacji określonych celów, stopień 
zaspokojenia potrzeb użytkowników oraz jakość oferowanych usług [4, s. 33].
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Wyzwania te powodują, że dzisiejszy bibliotekarz określany jest mianem info-
brokera (brokera informacji), stratega wiedzy, cybrariusza, cicerone – przewod-
nika po świecie wiedzy6. Dziś, podobnie jak dawniej, biblioteka naukowa stano-
wi formalny kanał dystrybucji wiedzy. Poza biblioteką w grupie tej znajdują się 
publikacje naukowe, prasa specjalistyczna czy instytucje naukowe i edukacyjne. 
Komunikacja naukowa postępowała równocześnie drogą nieformalną, np. za 
pomocą korespondencji listownej, prowadzonej w określonych grupach bada-
czy, wymieniających się nie tylko specjalistycznymi informacjami, ale także rę-
kopisami powstających prac. W ten sposób zawiązały się pierwsze „niewidzial-
ne kolegia” (ang. invisible college), nazwane tak wraz z powstaniem w Europie 
w XVII w. pierwszego towarzystwa naukowego – The Royal Society of London 
[18, s. 35-51]. Jego członkowie, w większości matematycy, nie przynależeli do 
żadnej formalnej instytucji. Łączyła ich wspólnota naukowych zainteresowań, 
zaś bliskość geograficzna sprzyjała regularnym spotkaniom, dzięki którym za-
częli nazywać siebie „niewidzialnym kolegium” [25, s. 1]. Wśród wielu definicji 
„niewidzialnego kolegium” trafny wydaje się opis Alesii Zuccali: „«Niewidzial-
ne kolegium» jest zespołem współdziałających naukowców, mających podob-
ne zainteresowania badawcze dotyczące określonej specjalności, którzy często 
tworzą publikacje w zakresie swej dziedziny i którzy porozumiewają się ze sobą 
formalnie i nieformalnie, aby wspólnie pracować dla osiągnięcia ważnych ce-
lów badawczych, nawet jeśli ich instytucje macierzyste są geograficznie odległe”  
[25, s. 6].

Dynamiczny rozwój Internetu ogromnie poszerzył liczbę „niewidzialnych ko-
legiów”, wpływając nie tylko na wzrost ich „widoczności”, ale także na charakter 
i  sposób organizacji. Dzisiejsze „niewidzialne kolegia” tworzone są za pomocą 
forów dyskusyjnych, serwisów naukowych (np. Academia.edu, Google Scholar, 
Mendeley, ResearchGate), otwartych notatników (ang. open notebook science)7, 

6 Za Katarzyną Materską możemy dodać kolejne nazwy na określenie zawodu i roli biblioteka-
rza: badacz informacji (ang. information scientist), menedżer informacji, zarządzający rekordami 
(ang. records manager), zarządzający treścią (ang. content manager), architekt informacji, edytor 
informacji cyfrowej, specjalista stron WWW, makler informacyjny, researcher, bibliotekarz cyfro-
wy, konsultant informacyjny, mediator, pośrednik, dostawca, producent informacji, dystrybutor 
informacji [12, s. 354-355].

7 Pojęcie „otwartego notatnika”, wprowadzone w 2006 r. przez Jeana-Claude’a Bradleya, pro-
fesora chemii z Drexel University w Filadelfii, oznacza model, w którym „badacz nie tylko infor-
muje o wynikach procesu naukowego, ale prezentuje (na bieżąco) cały proces zbierania danych, 
przetwarzania i publikowania. Każdy etap badania jest nagrywany (lub zapisywany) i dostępny dla 
każdego – najczęściej na stronie internetowej będącej «otwartym notatnikiem», na blogu lub na 
narzędziach opartych na rozwiązaniu Wiki” [11, s. 96]. Wykorzystywany jest najczęściej w naukach 
eksperymentalnych, rzadziej społecznych i humanistycznych.
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blogosfery naukowej8, otwartych recenzji (ang. open peer review)9 czy stron WWW 
tworzonych przez ludzi nauki. Formalna i nieformalna komunikacja naukowa 
odbywa się także poprzez zamieszczanie w repozytoriach i w naukowych bazach 
danych reprintów prac i wyników badań naukowych czy też przy użyciu wciąż ak-
tualnej formy komunikacji – listu (dziś najczęściej elektronicznego). Zauważalna 
jest silna tendencja do dominacji wykorzystania zasobów elektronicznych w pracy 
badawczej. Teksty papierowe w wielu dziedzinach nauki (zwłaszcza eksperymen-
talnych) ustępują miejsca materiałom elektronicznym. Współczesny idealny użyt-
kownik informacji potrafi wyszukiwać relewantne treści (researcher), selekcjono-
wać je (strateg informacji), wykorzystywać i upowszechniać (infobroker, menedżer 
i dystrybutor informacji) oraz tworzyć treści nowe (architekt informacji). To ko-
gnitariusz przygotowany do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie sieciowym.

Współcześnie liczne kanały dystrybucji wiedzy różniące się między sobą stop-
niem sformalizowania, poziomem naukowości, intensywnością kontaktów, for-
mą przekazu etc., gromadząc zarówno specjalistów, jak i laików. Autorzy projektu 
Otwórz Książkę10 świadomi tych zmian oraz przekonani o tym, iż informacja nie 
może być utożsamiana z wiedzą, utworzyli serwis naukowy, którego celem jest 
nie tylko bezpłatne udostępnianie wartościowej literatury naukowej, ale także 
promocja zachowań polegających na dzieleniu się swoją twórczością naukową, 
otwartością na merytoryczny dialog, wymianie myśli, twórczej krytyce i postępo-
wi w dziedzinie nauki. Społeczność „niewidzialnego kolegium” Otwórz Książkę 
tworzą zarówno profesjonaliści, jak i entuzjaści nauki, których łączy idea otwarte-
go dostępu i poszanowanie prawa autorskiego. Z pomocą modelu otwartej nauki 
i z wykorzystaniem Internetu pomysłodawcy projektu chcą wzmocnić dyskurs 
naukowy, poszerzyć krąg jego uczestników, a w dalszej perspektywie umożliwić 
współpracę naukową między akademikami i nieakademikami w ramach tzw. na-
uki obywatelskiej (ang. citizen science) [19; 22].

8 Emanuel Kulczycki wymienia następujące podmioty działające w blogosferze naukowej: blo-
gi naukowców, blogi naukowe, tworzone przez jedną osobę, w odróżnieniu od blogów o nauce, 
tworzonych przez grupę osób, blogi uczelniane prowadzone przy poszczególnych jednostkach na-
ukowych, agregatory blogów i wpisów naukowych, rejestrujące pełne wpisy lub linki do wpisów 
z zewnętrznych blogów naukowych (np. Agregator Polskich Blogów Naukowych) czy mikroblogi 
naukowe, pozwalające na zamieszczanie krótkich wpisów (informacji tekstowych, grafiki, materia-
łów wideo, np. ScienceBlogs) [10].

9 Poza recenzjami otwartymi, których treść jest dostępna także dla osób trzecich, wyróżniamy 
również: recenzje jawne (ang. open peer review) – autor i recenzent znają swoje nazwiska, recenzje 
społecznościowe (ang. public peer review), w których osoby postronne nie tylko mogą zapoznać się 
z treścią recenzji (jak w przypadku recenzji otwartej), ale także mogą włączyć się do procesu recen-
zyjnego, recenzje jednostronnie ślepe (ang. single blind) – autorzy nie mają informacji o wybranych 
recenzentach, recenzje podwójnie ślepe (ang. double blind), w których ani autorzy, ani recenzenci 
nie znają swoich tożsamości.

10 http://otworzksiazke.ceon.pl/.
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Otwórz Książkę to cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych 
reprezentujących różne dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk 
społecznych i humanistycznych. Serwis prowadzony jest w Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu War-
szawskiego, w ramach Platformy Otwartej Nauki – ośrodka rozwoju otwartych 
zasobów naukowych, a także wiedzy i kompetencji w zakresie otwartych modeli 
komunikacji naukowej i dystrybucji wiedzy.

Serwis Otwórz Książkę, wykorzystując nowe technologie i rozwiązania prawne, 
gromadzi i udostępnia przede wszystkim te prace naukowe, które choć posiadają 
znaczną wartość edukacyjną i naukową, to ze względu na trudności w dostępie (wa-
runkowane niskimi nakładami, brakiem reedycji, znaczną odległością od ośrod-
ków akademickich, naukowych księgarń i bibliotek) wykorzystywane są rzadziej, 
niż wskazuje na to zapotrzebowanie. Otwórz Książkę udostępnia monografie, pra-
ce zbiorowe, w tym materiały konferencyjne, podręczniki akademickie i naukowe 
raporty z badań, stanowiące pomoc zarówno dla środowiska akademickiego (pra-
cowników naukowych i dydaktycznych, studentów), jak i osób spoza jego kręgu 
(związanych z nauką ze względu na pracę zawodową lub własne zainteresowania). 
Nowe, cyfrowe życie książki stanowi niekiedy znakomitą okazję do korekty błę-
dów popełnionych w wydaniu drukowanym. Na tle innych podobnych projektów 
digitalizacyjnych inicjatywę tę wyróżniają następujące wskaźniki: łatwość dostępu 
– dostęp do zbiorów nie wymaga od użytkowników rejestracji ani logowania; brak 
opłat – wszystkie zbiory są całkowicie darmowe; cała kolekcja dostępna jest w wer-
sji pełnotekstowej; działanie ma charakter ponadregionalny, ponadinstytucjonalny 
i multidyscyplinarny – wersje drukowane oferowanych książek pochodzą z ośrod-
ków wydawniczych zlokalizowanych w całej Polsce; autorzy reprezentują rozliczne 
jednostki naukowe i badawcze oraz różne dziedziny wiedzy; poszanowanie prawa 
autorskiego i promocja licencji Creative Commons – 65% zbiorów (141 książek) 
udostępnionych jest na licencji CC. Wszystkie prace naukowe prezentowane w ser-
wisie udostępnione są za zgodą ich autorów lub/i wydawców, na wskazanych przez 
nich zasadach. Celem organizatorów projektu jest umożliwienie dostępu do wie-
dzy jak najszerszej grupie odbiorców, z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 
oferowanych w zakresie prawa autorskiego. Preferowane są nieodpłatne i niewy-
łączne licencje Creative Commons, w których zasadę Wszelkie prawa zastrzeżo-
ne zastąpiono regułą Pewne prawa zastrzeżone. Autorom, którzy chcą zachować 
prawa komercyjne do utworu, oferowany jest mechanizm prawny, który na to po-
zwala, umożliwiając jednocześnie innym na niekomercyjne wykorzystanie dzieła. 
Wydaje się, że w tym projekcie zalety cyfryzacji prac naukowych znacznie prze-
wyższają potencjalne zagrożenia, a łatwość weryfikacji, którą umożliwia Internet, 
może przyczynić się do zmniejszenia skali naruszeń w zakresie prawa autorskiego.
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Społeczność Otwórz Książkę, liczącą przeszło 160 tys. użytkowników, stanowią 
zarówno twórcy (jednostkowi i instytucjonalni), jak i odbiorcy treści naukowych, 
zróżnicowani m.in. pod względem reprezentowanych dziedzin wiedzy, zawodów, 
skali osiągniętego dorobku naukowego, reprezentowanych ośrodków naukowych 
czy miejsca zamieszkania. Czynnikiem łączącym obydwie grupy jest idea otwar-
tego dostępu do publikacji naukowych, realizowana bądź to przez dzielenie się 
swoją twórczością, bądź aktywne pozyskiwanie i przetwarzanie udostępnionych 
treści. Większość użytkowników Otwórz Książkę (61%) stanowią osoby w wieku 
18-34 lat. W około 55% są to mężczyźni. Znaczny procent społeczności serwisu 
stanowią osoby pochodzące z Polski (92,6%), niemniej zbiory wykorzystywane 
są także w Anglii, Niemczech, Holandii, USA, we Włoszech, na Ukrainie, w Nor-
wegii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Brazylii.

Istnieje szereg korzyści, jakie autorzy prac umieszczonych w Otwórz Książkę 
odnoszą z udostępniania swoich publikacji w zasobach serwisu. Jednostkowi au-
torzy zwiększają cytowalność swych prac oraz wspierają rozwój badań własnych 
i wymianę informacji. Instytucja naukowa, współpracując w zakresie digitalizacji 
i udostępniania treści naukowych, przyczynia się do zwiększenia autopromocji: 
buduje społeczne zaufanie poprzez tworzenie własnego wizerunku jako placówki 
nowoczesnej, reagującej na potrzeby i oczekiwania uczestników procesu komu-
nikacji naukowej. Dzięki podejściu do nauki jako dobra wspólnego społeczeń-
stwo zyskuje szerokie wykorzystanie wiedzy bez przeszkód technologicznych 
i prawnych oraz wzmacnia umiejętność dialogu obywatelskiego, w którym jed-
nostki dzielą się swoimi kompetencjami.

W okresie marzec-kwiecień 2014 r. zostało przeprowadzone badanie ankieto-
we „Potrzeby informacyjne użytkowników serwisu Otwórz Książkę”. Jego realiza-
cję warunkowały dwa zasadnicze czynniki. Po pierwsze, choć światowa literatura 
na temat e-książek jest bardzo bogata – zawiera nie tylko informacje dotyczące 
postaci e-książki, jej genezy, sposobów i zakresów wykorzystania, ale też badania 
empiryczne dotyczące jej popularności wśród użytkowników11 – o tyle badania 
samych użytkowników są stosunkowo nieliczne [20, s. 313-329]. Przeprowadzo-
na ankieta wzbogaciła zatem tę niszę badawczą i poszerzyła wiedzę w zakresie 
piśmiennictwa cyfrowego i jego czytelników/użytkowników, funkcjonalności na-
ukowej książki elektronicznej, uwzględniającej jej wielopostaciowość. Pozwoliła 
również zbadać społeczną świadomość istnienia międzynarodowych, krajowych 
i regionalnych projektów udostępniania w Internecie publikacji naukowych oraz 
sposobów ich wykorzystywania. Warto przy tym dodać, że o ile podobne roz-

11 W Polsce m.in. badanie Virtualo, polskiego dystrybutora e-booków, pn. E-czytelnik w wielkim 
mieście, przeprowadzone w 2013 r. na próbie 500 osób mieszkających w Warszawie, i badania Biblio-
teki Narodowej, które w ostatnich latach uwzględniają także czytelnictwo książek elektronicznych.
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poznania prowadzone są w odniesieniu do artykułów naukowych, o tyle niemal 
brak ich w przypadku książek naukowych. Po drugie rok 2014 obchodzony był 
w Polsce jako Rok Czytelnika. 12 maja minęło 650 lat od ustanowienia w akcie 
fundacyjnym Studium Generale, to jest Uniwersytetu Jagiellońskiego, funkcji sta-
cjonariusza, odpowiedzialnego za wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie 
ksiąg, dzięki czemu pełnił jednocześnie rolę wydawcy, księgarza i bibliotekarza. 
Z  tego powodu organizowanych było wiele wydarzeń, które mają na celu pro-
mocję książki i zawodów z nią związanych – bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, 
drukarzy. Dzięki nim całe środowisko pragnęło przyczynić się do powstrzyma-
nia spadku poziomu czytelnictwa obserwowanego w raportach Biblioteki Naro-
dowej. Badanie użytkowników serwisu Otwórz Książkę miało mieć swój wkład 
w działania na rzecz książki. Celem ankiety była diagnoza potrzeb użytkowników 
w zakresie komunikacji i informacji naukowej (m.in. identyfikacji źródeł i sposo-
bów pozyskiwania relewantnych treści, charakteru ich selekcji) oraz poznanie ich 
opinii na temat e-literatury naukowej prezentowanej w zasobach serwisu i praw-
nych rozwiązań wspierających otwarty dostęp do treści naukowych.

W ankiecie udział wzięło 55 osób. 88,68% stanowiły osoby z wykształceniem 
wyższym, głównie w zakresie nauk humanistycznych (50,94%): archeologii, bi-
bliologii i informatologii, językoznawstwa, etnografii. Pozostałe dziedziny re-
prezentowane przez respondentów to nauki społeczne (45,28%), w tym: psy-
chologia, pedagogika i marketing, następnie obszar sztuki i nauk technicznych 
(5,66%), nauki przyrodnicze (3,77%) i ścisłe (1,89%). Niemal połowę badanych 
(49,06%) stanowili pracownicy jednostek naukowych i badawczych, dalej stu-
denci – 26,42%, specjaliści w branży – 15,09%, doktoranci i osoby wykonujące 
wolny zawód lub prowadzące własną działalność gospodarczą – po 9,43%. Naj-
większą grupę tworzyły osoby w wieku 30-50 lat (50,94%), pochodzące z miast 
powyżej 500 tys. mieszkańców (43,4%), zamieszkujące w Polsce (46 osób), Wiel-
kiej Brytanii (2), Włoszech (2), Niemczech (1), Czechach (1) i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich (1). Dwie osoby nie wskazały kraju zamieszkania.

Większość badanych (74,55%) wykorzystuje publikacje Otwórz Książkę jako 
narzędzie pracy naukowej. Kolejną najczęściej wskazywaną przyczyną sięgania 
do kolekcji jest przyjemność (32,73%), dalej praca dydaktyczna i rozwijanie hob-
by (porównywalnie po 29,09%) oraz praca zawodowa (16,36%). W ostatniej kate-
gorii wskazano m.in. na wartość promowanej w serwisie idei otwartości w nauce, 
dzięki której reprezentantka środowiska bibliotekarzy poszerza bazę bibliogra-
ficzną swej placówki, linkując do konkretnych pozycji z serwisu. Preferencje wy-
korzystania książek w pracy naukowej potwierdziły oceny ich wartości meryto-
rycznej: raczej wysoka (61,82%) i zdecydowanie wysoka (21,82%) oraz stopnia 
ich przydatności: zdecydowanie przydatne (50,91%) i raczej przydatne (38,18%).
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Ciekawa wydała się relacja pomiędzy częstotliwością korzystania z Internetu 
a świadomością źródeł informacji w zakresie wartościowej e-literatury naukowej. 
Publikacje naukowe i media cyfrowe stanowią najczęstsze źródło pozyskiwania 
informacji naukowej – odpowiednio dla 74,55% i 54,55% badanych. 40% użyt-
kowników korzysta z komunikatów dostępnych w bibliotece: jej zbiorów i  ma-
teriałów informacyjno-naukowych, 38,18% – uzyskuje relewantne informacje 
w kręgu rodzinnym i towarzyskim, zaś zaledwie 27,27% – pozyskuje je z mediów 
tradycyjnych (prasy, radia i telewizji). Inne, wskazane przez respondentów źródła 
informacji naukowej, to: zajęcia akademickie, samodzielne kwerendy, strony www 
instytucji i wydawnictw naukowych, w tym także katalogi wydawnicze (np. Sage, 
Transaction Publishers etc.), księgarnie stacjonarne i internetowe, recenzje publi-
kowane na łamach czasopism naukowych, tematyczne listy dyskusyjne, Google 
Scholar, newslettery CEDEFOP (Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego), Przegląd Cyfrowej Biblioteki Narodowej i inne wydawnictwa na-
ukowo-informacyjne Biblioteki Narodowej. Wykorzystywane są przy tym różno-
rodne narzędzia wyszukiwawcze, choć zdecydowaną przewagę (85,45%) uzyskują 
ogólne wyszukiwarki internetowe (np. Google, Yahoo!), co potwierdza ich funk-
cjonalność jako tzw. place to start w wielu dyscyplinach wiedzy. Wyszukiwarki cy-
frowych bibliotek naukowych i bazy danych (np. EBSCO, Springer Link) używane 
są odpowiednio przez 49,09% i 45,45% badanych. Niewiele osób korzysta także 
z repozytoriów, platform czasopism czy autorskich blogów naukowych. Najmniej 
rozpoznane wśród badanych użytkowników okazały się specjalistyczne wyszuki-
warki naukowe (np. Scirus, Galaxy). Korzysta z nich zaledwie 12,73% badanych.

Częsta obecność w środowisku Internetu (codziennie lub kilka razy dziennie 
z medium internetowego korzysta 92,73% badanych; 7,27% – kilka razy w tygo-
dniu; nikt nie zaznaczył niższego stopnia częstotliwości wirtualnych odwiedzin) nie 
jest równoznaczna z pogłębioną świadomością i pragmatyką wykorzystania specja-
listycznych narzędzi wyszukiwawczych, choć kultura informacyjna w tym zakre-
sie stopniowo wzrasta. Podobne wyniki zaobserwowano podczas obydwu edycji 
„Global Student E-book Survey”12 – światowego badania studentów i pracowników 
naukowo-dydaktycznych zbudowanego wokół czterech zasadniczych grup pytań:

1. Preferencje użytkowników – książka elektroniczna czy papierowa.
2. Zalety książek elektronicznych (w porównaniu z drukowanymi) jako źródeł 

pierwotnych w pracy naukowej i dydaktycznej.
3. Propozycje na zwiększenie popularności e-książek.
4. Zwyczaje użytkowników w obcowaniu z naukową książką elektroniczną.

12 Dotychczas przeprowadzono dwie tury badania w ponad 70 krajach na świecie. W  maju 
2008 r. uczestniczyło w nim przeszło 6656 studentów i nauczycieli akademickich, zaś w okresie 
wrzesień – październik 2011 r. – 6329 [13; 14].
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Źródła i narzędzia informacji wykorzystywane przez studentów w pracy nauko-
wej w 2011 r. w porównaniu z 2008 r. to: Google i inne wyszukiwarki – wzrost o 4 
punkty (85% w 2011 r.); książki drukowane – wzrost o 2 (79%);  e-książki – spadek 
o 4 (74%); podręczniki drukowane – wzrost o 8 (73%); e-informatory (encyklo-
pedie, słowniki online) – wzrost o 4 (72%); naukowe bazy danych (np. ProQuest, 
LexisNexis) – wzrost o 7 (69%); e-czasopisma naukowe – wzrost o 4 (69%); druko-
wane informatory (encyklopedie, słowniki) – stały poziom (60%); Google Scholar 
– wzrost o 9 (56%); Wikipedia – spadek o 11 (56%); systemy CMS – wzrost o 13 
(56%); e-podręczniki – wzrost o 6 (54%); drukowane czasopisma naukowe – spa-
dek o 1 (49%); nagrania wykładów – wzrost o 16 (47%); strony WWW instytucji 
komercyjnych – wzrost o 2 (39%); e-gazety – wzrost o 3  (39%); e-magazyny – 
wzrost o 1 (32%); drukowane gazety i magazyny – wzrost o 3 (29%) i 2 pkt (26%); 
blogi/wiki – wzrost o 6 (25%); podkasty – wzrost o 8 (24%); serwisy społeczno-
ściowe (Facebook, MySpace, Friendster itd.) – wzrost o 7 (16%); prywatne strony 
WWW – wzrost o 2 punkty (15%).

W trzech przedstawionych badaniach pierwszym źródłem poszukiwania 
informacji naukowej jest Google i inne wyszukiwarki. E-materiały naukowe, 
pozyskiwane m.in. za pomocą bibliotek cyfrowych i baz danych także zajmu-
ją wysokie pozycje. 65,45% użytkowników Otwórz Książkę korzysta regularnie 
z  naukowych bibliotek cyfrowych, a zaledwie 1,82% nie korzysta z nich wca-
le. W skali światowej zauważalny jest silny wzrost zainteresowania środowiska 
akademickiego interaktywnymi, społecznymi, multimedialnymi narzędziami 
pozyskiwania informacji (np. w postaci nagrań wykładów, CMS czy za pomo-
cą Google Scholar), choć mocną pozycję zajmują także źródła drukowane – 
podręczniki i książki (wzrost o 8 i 2 pkt). Podobnie kształtują się preferencje 
użytkowników serwisu Otwórz Książkę. Na pytanie: Czy książki naukowe czyta 
Pan(i) chętniej w wersji cyfrowej, czy papierowej? 47,27% badanych odpowie-
działo, że porównywalnie jedne i drugie, 40% – wytypowało książki papierowe, 
a 12,73% – cyfrowe. Wybory te potwierdziły także wyniki kolejnego pytania, 
w którym ankietowani zostali poproszeni o wskazanie swoich preferencji w za-
kresie korzystania z bibliotek tradycyjnych i cyfrowych: 45,45% osób korzy-
sta porównywalnie z jednych i z drugich. Podobnie na pytanie: W jaki sposób 
najczęściej uzyskuje Pan(i) dostęp do książek naukowych? 60% respondentów 
wskazało zakup książek papierowych i ich wypożyczanie z biblioteki. Jeśli cho-
dzi o kwoty przeznaczane w ciągu roku na książki naukowe kształtuje się ona od 
100 do 500 zł (32,73%). Roczne wydatki na literaturę naukową u 20% badanych 
zamykają się w kwocie 100 zł.

Ciekawie z powyższym korespondują oceny respondentów w zakresie wartoś-
ci książek elektronicznych oraz stylu pracy z e-książką. 50,91% badanych czyta 



85

publikacje elektroniczne w sposób podobny do tradycyjnych, u 43,64% lektura 
e-książki jest bardziej fragmentaryczna, zaś 5,45% czyta e-booki dokładniej niż 
książki papierowe. Zarówno sposób lektury e-książki praktykowany przez re-
spondentów, jak i wzrost czytelnictwa warunkowany dostępnością publikacji cy-
frowych (w odpowiedzi na pytanie o wpływ dostępności publikacji elektronicz-
nych na częstotliwość lektury książki naukowej 54,55% badanych wskazało, że 
czyta więcej książek naukowych) potwierdzają ogólnoświatowy wzrost zaufania 
do książki elektronicznej jako solidnego źródła informacji13. W odpowiedziach 
na pytanie dotyczące wad e-booków naukowych wielu respondentów odpowie-
działo, iż nie dostrzega żadnych cech ujemnych. Wśród wskazanych zaś poja-
wiły się: konieczność posiadania urządzenia umożliwiającego lekturę, zmienne 
podziały ekranu (w zależności od wielkości ekranu zmienność liczby i ułożenia 
strony) utrudniające zapamiętanie miejsca, w którym czytelnik skończył lektu-
rę, brak odpowiedniej oferty oraz trudności z weryfikacją wiarygodności źródła. 
Wśród zalet książek elektronicznych 80% badanych wskazało możliwość dostę-
pu do zasobów nieosiągalnych bądź trudno dostępnych w postaci papierowej, 
74,55% – możliwość pracy z tekstem wykraczającą poza publikacje papierowe 
(np. przeszukiwanie tekstu), 65,45% – możliwość jednoczesnego korzystania 
z wielu zasobów. Nawet konieczność czytania tekstu z ekranu przez część re-
spondentów została oceniona pozytywnie, z uwagi na możliwość powiększenia 
czcionki przez osoby z wadami wzroku. Inne zalety książki elektronicznej wy-
mienione przez badanych, to: możliwość zarządzania zasobami (np. aplikacje do 
zarządzania plikami), szybki dostęp do zasobów, możliwość wspólnego czytania 
z innymi i dyskutowania na czacie, nieograniczony dostęp w czasie i przestrze-
ni, prostota dzielenia, łatwość archiwizowania (nie zajmują miejsca), możliwość 
sprawnego, szybkiego i taniego upowszechniania swoich badań na większą skalę 
oraz importowania do menedżerów cytowań.

Podobne zalety naukowych książek elektronicznych wskazywali uczestnicy 
światowego badania „Global Student E-book Survey”, którzy byli zdania, że są 
one: przyjazne dla środowiska – wzrost o 10 punktów (72% w 2011 r.); dostęp-
ne w każdym czasie i miejscu – wzrost o 2 (64%); łatwe w organizacji – wzrost 
o 1 (55%); umożliwiają proste szukanie i odnajdywanie informacji – spadek o 4 
(54%); są proste do podzielenia – spadek o 4 (52%); łatwe do użytkowania wielu 
dokumentów jednocześnie – spadek o 3 (48%). W porównaniu z książką dru-
kowaną e-książkę wyróżnia: łatwość użytkowania – wzrost o 6 (53%); czytelna 
grafika i obrazy – wzrost o 1 (51%); łatwość cytowania – wzrost o 6 (51%); ak-

13 W 2011 r. 89% badanych traktowało e-książkę jako rzetelne źródło pozyskania relewantnej 
informacji, co plasuje e-booka na drugim, po książce drukowanej (92%), miejscu w kategorii wia-
rygodność źródła [13].



86

tualność treści – wzrost o 7 (51%); szeroki wybór – wzrost o 7 (49%); łatwość 
drukowania i powielania – spadek o 1 punkt (45%).

Na koniec badania respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do 
kwestii licencji Creative Commons. Na pytanie: Czy uważa Pan/i, że udostępnia-
nie przez autorów publikacji naukowych na licencjach Creative Commons jest 
dla Pana/i korzystne? większość badanych – 74,55% odpowiedziała: zdecydowa-
nie tak. 9,09% – zaznaczyło: raczej tak, a tylko 1,82% – wyraziło się negatywnie 
– raczej nie. 5,45% badanych nie wiedziało, co to są licencje CC. Podobnie an-
kietowani wysoko ocenili wpływ publikacji na licencji CC na ich pracę naukową/
dydaktyczną i edukację: przeszło 60% badanych określiła ten wpływ jako zdecy-
dowany bądź znaczny. Autorzy badania zainteresowani sposobem wykorzystania 
książek elektronicznych udostępnionych na licencji CC oraz kierunkiem zmian 
w zakresie komunikacji naukowej poprosili uczestników o wyrażenie opinii na 
ten temat. Wśród licznych odpowiedzi przeważały głosy o wykorzystaniu e-li-
teratury Otwórz Książkę jako materiału do pracy dydaktycznej i naukowej oraz 
jako wartościowego zasobu do podzielenia się w gronie znajomych oraz dużych 
grup użytkowników. Część badanych wpisuje wybrane tytuły do sylabusów pro-
wadzonych przez siebie zajęć, część na bieżąco informuje o nich swoich studen-
tów, np. w celu zapoznania się z wynikami potrzebnych badań. Inni, poprzez 
serwis Otwórz Książkę, uzupełniają własną e-bibliotekę. Ciekawe były wypowie-
dzi, w których badani bezpośrednio pisali o swoim upodobaniu dla publikacji 
na wolnych licencjach, bądź o ich użytkowaniu zgodnie z warunkami, na jakich 
zostały udostępnione.

Interesujące są także otwarte wypowiedzi na temat sposobu, w jaki udo-
stępnianie prac na licencji CC wpłynęło na pracę naukową badanych. Niemal 
wszyscy wskazywali na łatwość dostępu: ekonomiczną, czasową i przestrzenną. 
Ze względu na darmowy charakter kolekcji korzystanie z niej jest możliwe dla 
wszystkich, w przeciwieństwie do płatnych baz danych, do których dostęp mają 
niektórzy. Pozwala to na szybkie poszerzenie swojej wiedzy, w tym o zagadnie-
nia rzadkie, jej systematyczne aktualizowanie i dzielenie się nią z innymi. Forma 
elektroniczna kolekcji sprzyja łatwości przeszukiwania tekstu i umożliwia szyb-
kie odnalezienie pożądanej treści. Bezpośrednie odwołanie do źródła w Otwórz 
Książkę jest znacznie prostsze niż udostępnienie dużego pliku za pomocą poczty 
elektronicznej lub platformy edukacyjnej (co często jest uciążliwe lub niemożli-
we). Obecność książki w serwisie zwiększa widoczność jej autora w środowisku 
i powoduje wzrost cytowalności jego prac. Równoczesne umieszczanie publika-
cji w kilku kanałach dystrybucji powoduje, że nawiązują się nowe intelektualne 
znajomości i powstają grupy osób o podobnych zainteresowaniach, realizujących 
paralelne projekty badawcze. Dostępność prac na licencji CC inicjuje na gruncie 
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akademickim dyskusję na temat otwartego dostępu w nauce: nauczyciele propo-
nując wybrane książki, tłumaczą studentom także zasady ich użycia, poszerzają 
ich świadomość na temat wolnych licencji, uwrażliwiają na potrzebę i korzyści 
płynące z dzielenia się swoją twórczością naukową.

Przytoczone konkluzje na temat percepcji naukowych książek elektronicz-
nych, wynikające zarówno z badania ankietowego dotyczącego potrzeb oraz za-
chowań informacyjnych i czytelniczych użytkowników, jak i analizy literatury 
przedmiotu, a także raportów z badań użytkowników informacji, dają asumpt do 
następujących wniosków:

Udostępnianie literatury naukowej na licencjach Creative Commons sprzyja 
wzrostowi czytelnictwa. Przypomnijmy: 54,55% użytkowników Otwórz Książkę 
wskazało, że dostępność prac naukowych w wersji cyfrowej sprawiła, że częś-
ciej podejmują się ich lektury. Dzięki digitalizacji i udostępnianiu zbiorów na 
licencjach CC dostęp do literatury naukowej otrzymują zarówno profesjonaliści, 
jak i entuzjaści, ludzie zamożni i biedni, mieszkańcy dużych miast i niewielkich 
wiosek, przez co nauka staje sie dobrem wspólnym (na pytanie: W jaki sposób 
najczęściej uzyskuje Pan(i) dostęp do książek naukowych? 85,45% wskazało bez-
płatne źródła internetowe). Poza tym uzyskana dzięki temu transparentność wy-
ników prac naukowych poszczególnych uczonych sprzyja wzrostowi zaufania za-
równo do nich samych, jak i reprezentowanych przez nich instytucji naukowych.

Zawiązują się nieformalne grupy użytkowników, których łączy wspólnota 
zainteresowań badawczych i intertekstualny charakter pracy naukowej, w któ-
rej wykorzystują i cytują nawzajem swe prace. Powszechna obecność publikacji 
naukowych udostępnianych na licencjach CC zachęca do postaw obywatelskich: 
dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami, tak ważnych w społeczeństwie siecio-
wym, w którym informacja stanowi podstawową wartość. W odróżnieniu od zie-
mi, surowców naturalnych czy kapitału, które wyznaczały standardy życia w mi-
nionych epokach – informacja i wiedza stanowią wartość niewyczerpalną. Wręcz 
przeciwnie: podobnie jak szczęście, które „mnoży się poprzez dzielenie”, wiedza 
także zachowuje swą istotę tylko wówczas, gdy jest dzielona i wykorzystywana. 
Tworzenie wartościowych kolekcji dzieł trudno dostępnych, poszukiwanych ze 
względu na swoją wartość edukacyjną i naukową umożliwia ich wykorzystanie 
w pracy badawczej i zachęca do dalszego rozpowszechniania szerokiemu gronu 
odbiorców. Książka wciąż traktowana jest jako rzetelne źródło informacji, o czym 
świadczy także gwałtowny spadek (o 13 pkt) korzystania z Wikipedii podczas 
pracy naukowej [13].

Obserwowany dziś proces transformacji w społeczeństwo kognitariuszy wy-
maga wysokich kompetencji informacyjnych i wpływa na zmianę w sposobie 
komunikacji naukowej. Z uwagi na postępującą technicyzację społeczeństwa 
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chętniej przyswaja ono wiedzę udostępnioną z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii, w tym poprzez cyfrowe kolekcje prac naukowych. Książka, jako nie-
odzowny element kultury, także została wprzęgnięta w proces zmian i moderni-
zacji. Nie oznacza to bynajmniej, że książka elektroniczna wyprze książkę trady-
cyjną, lecz jedynie poszerzy możliwości czytelników.

Z pewnością istnieje potrzeba dalszej edukacji medialnej, z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich 
dziedzinach wiedzy. Kultura informacyjna stanowi bowiem niezbędną wartość 
współczesnego człowieka. Otwierając naukę, demokratyzujemy dostęp do wie-
dzy. A ponieważ mózg człowieka, na co wskazują neuropsycholodzy, stworzony 
jest do tego, by się uczyć i niczego nie robi lepiej, dlatego można przewidywać, 
że zdobywanie i pogłębianie wiedzy poprzez lekturę książki, zapewniającą możli-
wość dystansu do pozyskanej informacji, czasu na jej przyswojenie i objęcie kry-
tyczną i twórczą refleksją, długo jeszcze będzie towarzyszyło ludziom.
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Czytelnictwo dzieci i młodzieży
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Agnieszka Łobocka

Biblioteki publiczne 
wobec potrzeb młodych odbiorców

Przemiany, które dokonały się w Polsce w latach 90. XX w., tj. przebudowa 
systemu gospodarczego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacja 
życia społecznego, rozwój nowoczesnych technologii, wpłynęły na przeobrażenia 
w organizacji i funkcjonowaniu bibliotek publicznych. Również zmiany w sys-
temie oświaty – powstanie nowych typów szkół, programów nauczania, form 
i metod kształcenia, sprawiły, że biblioteki publiczne w większym niż do tej pory 
stopniu, zaczęły wspierać procesy edukacyjne. Zapewniają uczniom dostęp do 
lektur szkolnych i ich opracowań, materiałów i informacji potrzebnych w nauce, 
przygotowaniu referatów i prac domowych. Biblioteki publiczne wspólnie z bi-
bliotekami szkolnymi podejmują działania rozwijające zainteresowania i pogłę-
biające wiedzę [11].

Z badań prowadzonych przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Naro-
dowej wynika, że z roku na rok ubywa bibliotek publicznych, w tym także biblio-
tek dla dzieci. Jednocześnie wyraźnie widać dążenie do łączenia obsługi biblio-
tecznej dzieci z obsługą innych użytkowników, tworzenia mediatek i odrębnych 
bibliotek dla młodzieży [8, s. 89].

Podobnie jak liczba bibliotek publicznych, systematycznie spada liczba czytel-
ników w dwóch pierwszych grupach wiekowych, tzn. do 15 lat i w grupie 16-19 
lat. Z niepotwierdzonych danych statystycznych wynika, że wzrasta liczba naj-
młodszych użytkowników bibliotek – dzieci w wieku 0-5 lat. Wpływ na obec-
ność tej grupy wiekowej w bibliotekach publicznych mają m.in. zmiany na rynku 
książki, ukazywanie się dużej liczby książek obrazkowych, książek-zabawek oraz 
wzrost świadomości rodziców, co do znaczenia pierwszych kontaktów z książką 
[8, s. 53-57].
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Badania Biblioteki Narodowej wskazują na spadek liczby odwiedzin i wypoży-
czeń oraz zmianę funkcji czytelń, z których mało wykorzystywane księgozbiory 
podręczne przenoszone są do wypożyczalni, a potrzebnych materiałów poszu-
kuje się w Internecie [8, s. 58-61]. Dokonał się też rozwój form pracy z czytel-
nikiem. Do bibliotek wróciła tradycyjna forma głośnego czytania oraz dyskusji 
o książkach, w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki dla dzieci i młodzieży. Co-
raz większą popularnością cieszą się zajęcia z wykorzystaniem biblioterapii i spo-
tkania dla małych dzieci, ich rodziców lub opiekunów. Stałym elementem pracy 
bibliotek publicznych są wyjścia poza bibliotekę – do muzeów, na wystawy, rajdy 
rowerowe, wycieczki. Biblioteki organizują większe imprezy typu pikniki, festy-
ny, bale przebierańców. Włączają się w ogólnopolskie akcje: Cała Polska Czyta 
Dzieciom, Światowy Dzień Pluszowego Misia, Noc z Andersenem. Wciąż poszu-
kują nowych i doskonalą sprawdzone od lat formy pracy (spotkania z autorami, 
pogadanki, wystawy, konkursy, quizy, lekcje biblioteczne, opowiadanie baśni). 
W swych działaniach intensywnie współpracują z różnego rodzaju instytucjami 
oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami kultury, stowarzyszenia-
mi, towarzystwami, lokalnymi mediami i wieloma innymi podmiotami. Coraz 
więcej bibliotek pracuje metodą projektów, na które pozyskują pieniądze z gran-
tów lub od sponsorów [8, s. 95-106].

Realizowane przez biblioteki publiczne formy pracy z czytelnikiem uwzględnia-
ją potrzeby dzieci i młodzieży. Według opracowanych przez Sekcję Bibliotek dla 
Dzieci i Młodzieży IFLA Wytycznych IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlę-
ta i małe dzieci (do 3 lat) „biblioteki dla dzieci zaspokajają potrzeby poznawcze, 
zmysłowe i literackie najmłodszych dzieci” [10, s. 20]. Biblioteki publiczne powin-
ny mieć na względzie również potrzeby dzieci niepełnosprawnych, dzieci dwuję-
zycznych, dzieci z rejonów wiejskich i tych, gdzie nie ma bibliotek oraz potrzeby 
dzieci mieszkających w miastach, dotkniętych biedą czy tych wychowujących się 
bez tradycyjnie pojmowanej rodziny [10, s. 18]. W bibliotekach oferujących usługi 
dla niemowląt i dzieci najmłodszych, zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie znaj-
dą „przyjazne miejsce z przeznaczonymi dla nich zbiorami, gdzie mogą odkryć 
radość z wyliczanek, piosenek, książek-zabawek odpowiednich do ich wieku” [10, 
s. 17]. Wytyczne IFLA podkreślają, że pierwsze lata w  rozwoju dziecka są naj-
ważniejsze także w rozwoju języka [10, s. 21], a „bycie użytkownikiem bibliote-
ki to pierwsze doświadczenie społeczne, które wyzwala ciekawość i wyobraźnię. 
Szczególny związek, który się tworzy dzięki zabawkom edukacyjnym, puzzlom, 
książkom-zabawkom wpływa na późniejszy, uprzywilejowany stosunek dziecka 
do książki. Miejsce bogate w książki jest kamieniem węgielnym w późniejszej na-
uce czytania, a następnie pisania. Poza tym wczesne pozytywne doświadczenie 
pozostawia na dalsze życie zainteresowanie czytaniem i jego nauką” [10, s. 17].
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W odniesieniu do starszych dzieci Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach 
dla dzieci wskazują, że biblioteki te „powinny zaspokajać potrzeby informacyj-
ne, kulturalne i rekreacyjne poprzez: udostępnianie różnorodnych materiałów; 
oferowanie usług informacyjnych; pomaganie dzieciom w wyborze materia-
łów; angażowanie dzieci do dokonywania doboru materiałów i rozwoju usług 
bibliotecznych; oferowanie szkoleń w zakresie umiejętności bibliotecznych i in-
formacyjnych; podejmowanie działań motywujących (promocja czytelnictwa); 
oferowanie programów rozwijających kreatywność i organizowanie spotkań po-
święconych opowiadaniu (bajek, historyjek, legend, itp.); kształcenie rodziców 
i opiekunów; dostarczanie informacji i organizowanie szkoleń dla opiekunów, 
nauczycieli przedszkoli, szkół i bibliotekarzy; współpracę i wspieranie środowi-
skowych organizacji i instytucji” [10, s. 54-55].

Wytyczne dla bibliotek obsługujących młodzież wymieniają potrzeby edukacyj-
ne, informacyjne, kulturalne i wynikające z czasu wolnego młodzieży [10, s. 61]. 
„Wprowadzając usługi dla młodzieży, misją biblioteki jest pomoc każdej młodej 
osobie w przejściu etapu między dzieciństwem a dorosłością poprzez odpowied-
nie źródła informacji, przestrzeń, sprzyjające rozwojowi intelektualnemu, emo-
cjonalnemu i społecznemu młodych” [10, s. 63].

Potrzeby młodzieży traktowane są jako najwyższy priorytet. Powinny być 
brane pod uwagę przy gromadzeniu zbiorów, proponowaniu programów biblio-
tecznych, jak również przy projektowaniu samego otoczenia, przestrzeni biblio-
tecznej. Młodzież powinna być obdarzana zaufaniem, traktowana z szacunkiem, 
a jej wybory mają spotykać się z akceptacją, nawet, jeżeli są inne od tych, które 
biblioteka tradycyjnie proponuje. Dlatego też zaleca się, aby młodzież aktywnie 
uczestniczyła w planowaniu, realizowaniu i ocenie proponowanych dokumentów 
i usług [10, s. 65-68].

Podejmowane przez biblioteki publiczne w Polsce działania, ich szeroki wa-
chlarz oraz oryginalne formy, świadczą o tym, że wiele z tych placówek koncen-
truje swoją uwagę na potrzebach dzieci i młodzieży. Potrzeby tych grup zmie-
niają się wyjątkowo szybko, dlatego też natychmiastowa reakcja na zmiany może 
zapewnić bibliotekom realizację ich misji, a młodym odbiorcom satysfakcję.

Przykładem dobrych praktyk może być oferta edukacyjno-animacyjna Działu 
Pracy z Dziećmi (Biblioteka 7 Kontynentów) w Dolnośląskiej Bibliotece Publicz-
nej we Wrocławiu1.

Biblioteka kieruje swoją ofertę do dzieci w wieku 0-6 lat i uczniów każdego 
stopnia edukacji. Dzieci najmłodsze spotykają się co miesiąc w Bibliotecznej 

1 Wszystkie informacje pochodzą ze strony Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej www.dbp.wroc.
pl oraz rozmów z pracownikami Biblioteki 7 Kontynentów.
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Fot. 1. Biblioteka 7 Kontynentów
Źródło: http://images.search.yahoo.com/

search/images?p=biblioteka+siedmiu+kontynentow&8ei=utf-8

Fot. 2. Biblioteka 7 Kontynentów
Źródło: http://bibliotecznikpolski.blogspot.com/2010_10_01_archive.html
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Akademii Malucha. Scenariusze zajęć inspirowane są literaturą, a motywem 
przewodnim spotkań są głównie dźwięki. Podczas wspólnych zabaw dzieci szu-
kają dźwięków, tworzą je, wsłuchują się w nie oraz uczą się, jak je poprawnie 
nazywać. Towarzyszące temu zabawy słowne, zabawy z piosenką oraz aktywność 
plastyczna sprawiają, że dzieci wraz z opiekunami ćwiczą słuch, mowę i koordy-
nację ruchów. Spotkania wypełnione twórczą zabawą są dla najmłodszych szansą 
na pierwsze spotkanie z rówieśnikami, pomagają poznać świat, przyswoić wiedzę 
oraz zdobyć nowe umiejętności.

„Stare i Nowe Spotkania Bajkowe” to cykl zajęć przeznaczony dla dzieci w wie-
ku 4-7 lat. Odbywają się raz w miesiącu, a prowadzone są według półrocznych 
cykli, do których należą m.in. „Dotykalnia”, „Akademia pięciu zmysłów” czy 
„Doświadczalnia”. Podczas spotkań dzieci poznają różne formy działania – od 
plastycznych, muzycznych po taneczne. Mają możliwość spotkania z rówieśnika-
mi, a także szansę zetknięcia się z nieznanymi dotychczas tematami.

„Biblioteka – Światoteka” to zespół działań przeznaczonych dla dzieci w wieku 
7-12 lat, głównie dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, mało aktyw-
nych w grupie, z zaburzeniami emocjonalnymi. Na zajęciach wykorzystywane 
są metody arte- i biblioterapeutyczne. „Bibliotekę – Światotekę” współfinansuje 
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział we Wrocła-
wiu. Relacje z zajęć umieszczane są na blogu2 i facebooku. Zajęcia odbywają się 
co tydzień w różnych cyklach. Do tej pory miały miejsce spotkania m.in. z cy-
klu: „Tolerancja dla inności”, „Zabawy z różnych stron świata”, „Inny człowiek”. 
W ramach „Światoteki” Biblioteka 7 Kontynentów współpracuje w kilkoma in-
stytucjami (muzeami, MuliCentrum, Humanitarium, Galeria BWA, ASP, PWST, 
Brave Kids), dzięki czemu dzieci mają szansę na odwiedzenie wielu ciekawych 
miejsc, a także możliwość udziału w interesujących wydarzeniach. Zajęcia pro-
wadzone są metodami pedagogiki zabawy z wykorzystaniem zabaw ruchowych, 
tanecznych i integracyjnych, a także zajęć plastycznych na podstawie poznanej 
literatury. Dzięki temu zajęcia są niezwykle atrakcyjne i niepowtarzalne.

Biblioteka 7 Kontynentów prowadzi również edukację czytelniczą w ramach 
lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej. Dzieci i młodzież uczą się, jak korzystać 
ze zbiorów Biblioteki, poznają metody sprawnego wyszukiwania i selekcji infor-
macji, a podczas pasowania na czytelnika otrzymują „bilet do krainy książek” 
(kartę biblioteczną), dzięki któremu mogą samodzielnie dokonywać lekturowych 
wyborów, kształtować własne zainteresowania. Mają również okazję zetknąć się 
z „żywymi książkami” – pisarzami, aktorami, artystami, którzy dzielą się podczas 
spotkań swoimi pasjami i pobudzają młodych odbiorców do rozwijania własnych 

2 www.bibliotekaswiatoteka.blogspot.com
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zainteresowań. Uczniowie mają do dyspozycji 10 stanowisk komputerowych 
z odpowiednim oprogramowaniem, mogą też, w razie potrzeby, wyświetlać znaj-
dujące się w zbiorach biblioteki materiały na ekranie rzutnika. Tematy spotkań 
dobierane są w taki sposób, aby odpowiadały na potrzeby uczniów, by rozwijały 
ich zainteresowania i poszerzały horyzonty myślowe (przykładowe tematy zajęć: 
„Puk, puk. Kto tam? Książka”; „Poznajmy się, mówią na mnie biblioteka”; „Książ-
kowy savoir-vivre dla początkujących”; „Biblioteka tęczowe źródło wiedzy”; „Na 
początku był chaos”).

Co roku, zimą, w czasie ferii organizowane są „Ferie w bibliotece”, podczas któ-
rych dzieci w wieku 6-13 lat spotykają się codziennie na warsztatach. Tematyka 
ferii jest różnorodna. Do tej pory odbyły się m.in. ferie cyrkowe, teatralne, mu-
zyczne, hip-hopowe oraz podróż dookoła świata. Latem biblioteka bierze udział 
w akcji „Z książką na walizkach” – objazdowych spotkaniach pisarzy z młody-
mi czytelnikami na terenie Dolnego Śląska. Uczestniczy też w ogólnopolskich 
akcjach promujących książkę i czytelnictwo – Noc z Andersenem, Cała Polska 
Czyta Dzieciom, organizuje konkursy literackie, plastyczne i wiele innych. Prace 
czytelników prezentowane są w „Galerii Podróżnika”. O atrakcyjności działań Bi-
blioteki 7 Kontynentów może świadczyć fakt, że na niektóre z nich konieczne są 
zapisy, gdyż jest wielu chętnych.

Na uwagę zasługują również inicjatywy podejmowane przez Miejską Biblio-
tekę Publiczną we Wrocławiu, starannie dobrane do różnych grup wiekowych, 
z uwzględnieniem takich czynników jak pory roku, terminy ferii i wakacji. Wy-
jątkowym w skali kraju jest projekt Na dobry początek, celem którego jest pro-
mowanie czytelnictwa od najmłodszych lat. Pierwsza edycja projektu zakończyła 
się w 2011 r. Jego głównym elementem były zestawy książek i materiałów eduka-
cyjnych dla rodziców z dziećmi w wieku 0-5 lat, rozdawane mamom i ich nowo 
narodzonym dzieciom w szpitalu, jako pierwsza czytelnicza wyprawka. Do ze-
stawu dołączona była ulotka z ofertą bezpłatnych zajęć dla najmłodszych oraz 
symboliczna pierwsza karta biblioteczna z logo projektu, dzięki której można 
obserwować, jak przebiega „ścieżka czytelnicza” najmłodszych czytelników [5].

Dla dzieci Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu przygotowuje działania 
zarówno dla grup zorganizowanych – lekcje biblioteczne, warsztaty tematyczne, 
multimedialne, zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, jak i imprezy rodzinne. Dla 
najmłodszych są to zabawy inspirowane literaturą, inscenizacje teatralne baśni, 
zabawy kukiełkami, nauka wierszyków, głośne czytanie. W Bibliotece można 
zorganizować urodziny, a w ich ramach – zabawy wśród książek, komputerów 
i klocków [12].

Dla dzieci starszych Biblioteka oferuje interaktywną edukację multimedialną, 
zabawy klockami K’nex, konstruowanie ruchomych modeli w MultiCentrach, 
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Fot. 3. Biblioteka Safari MBP we Wrocławiu, Filia nr 1
Źródło: http://www.rekreacja.wroc.pl/artykul.php5?id=878

Fot. 4. MultiCentium
Źródło: http://czasdzieci.pl/wroclaw/wydarzenia/id,48410f85.html
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w których chłoną wiedzę w sposób poszerzający ich horyzonty. Urządzenia i ma-
szyny znajdujące się w MultiCentrach przybliżają zasady praw fizyki i natury, ale 
też reguły rządzące społecznością. Pozwalają zrozumieć, w jaki sposób przewi-
dzieć pogodę lub jak zaprojektować bezkolizyjne skrzyżowanie. Wiedza groma-
dzona na podstawie doświadczeń w naturalny sposób uzupełnia wiedzę podręcz-
nikową oraz sprawia, że jest łatwiej przyswajana przez dzieci [1].

Przez cały 2013 r. trwała kampania WWW/WSTĄP/WYPOŻYCZ/WYLUZUJ 
skierowana do nastolatków w wieku 13-19 lat, podczas której odbyły się warsz-
taty muzyczne, krytyczno-literackie, konkurs na okładkę audiobooka, a ich efek-
tem było nagranie Dźwiękopisów – audiobooka z literackimi opisami przyrody 
i zwycięską okładką. Specjalnie dla młodzieży przygotowano informator o ofer-
cie Biblioteki, który jest dostępny w każdej filii, a w wybranych filiach rozwie-
szono Banery hitów informujące o najlepszych książkach. Na stronie Biblioteki 
została założona zakładka Młodzież, informująca o imprezach czytelniczych, 
warsztatach, książkach szczególnie polecanych przez czytelników. Zapoczątko-
wana została akcja oceny książek HIT, KIT czy OK? W dwóch filiach można zre-
cenzować książkę przybijając odpowiednią pieczątkę. Oceny czytelników będą 
miały wpływ na zakup nowych książek dla młodzieży [12].

Młodzież została również włączona do przygotowania „ściany komiksów” 
w ramach projektu TY>TU>Ł. Podczas zajęć o sztuce powstał cykl prac ilustru-
jących tytuły książek ulubionych, ważnych, najtrudniejszych lub za długich. Wy-
brane prace zeskanowane, powiększone i wydrukowane utworzyły tapetę, któ-
ra została umieszczona na ścianie nowoutworzonej przestrzeni dla młodzieży. 
Następnie, po warsztatach graffiti, pokolorowano ścianę markerami [12]. Dzięki 
tym zabiegom młodzież odbiera to miejsce jako stworzone przez siebie i istnie-
jące dla niej.

Zaprezentowane przykłady działań Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu nie wyczerpują całego bogactwa form 
i metod pracy stosowanych przez biblioteki publiczne, ale pokazują drogi, jakimi 
biblioteki starają się dotrzeć do młodych odbiorców. Inicjatywy wskazujące ro-
dzicom i opiekunom, jak ważną rolę w rozwoju dziecka odgrywa czytanie; prze-
znaczone dla różnych grup wiekowych, uwzględniające ich aktualne oczekiwania 
i potrzeby mogą odegrać dużą rolę w inicjacji i popularyzacji czytelnictwa.
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Agnieszka Kopacz

Co zrobić, by uczniowie czytali?
Refleksje polimedialnej polonistki

Stanisław Konarski wskazywał, że do procesu uczenia się i nauczania niezbęd-
ne są trzy środki: „po pierwsze – książki, po drugie – książki, po trzecie – książ-
ki, bez nich nic nie pomogą nasze wysiłki” [12]. Zdanie to jest bardzo aktualne, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę języków, a w szczególności – języka ojczystego. 
Nie powinna więc dziwić coraz większa troska polonistów o to, by czytelnictwo 
wśród uczniów rosło − i to nie tylko lektur szkolnych, ale książek w ogóle.

Podejmując tematykę promocji czytelnictwa, trzeba sobie zadać na początek 
trud określenia, czym jest czytelnictwo i jakie zadania spełnia oraz kto i jak czy-
ta. Zebranie tych informacji pozwoli na odpowiednie dobranie narzędzi dydak-
tycznych, którymi może posłużyć się nauczyciel języka polskiego, a które zostaną 
przedstawione w drugiej części rozdziału.

Czytelnictwo jest procesem społecznym, mającym na celu zaspokojenie sze-
regu potrzeb: etycznych, intelektualnych, naukowych, informacyjnych i rozryw-
kowych, dokonującym się poprzez przyswajanie dorobku ludzkich myśli, uczuć 
i wiedzy [10, s. 28]. Potrzeby te nie pojawiły się wraz z wynalezieniem druku 
– istniały od dawna, a zaspokajane były początkowo przez formy oralne lub ry-
sunkowe. Nie zmieniły ich również inne media, które pojawiały się z biegiem 
czasu: fotografia, prasa, telewizja czy w końcu Internet. Zmienił się jednak sam 
człowiek, który wraz z coraz lepszym dostępem do informacji i coraz szybszym 
trybem życia, zaczął rezygnować z typowo narracyjnych form przekazu na rzecz 
krótkich, lapidarnych wręcz, notatek, pozwalających na natychmiastowe zaspo-
kojenie potrzeb czytelniczych.
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Te ostatnie tendencje dokonały się przede wszystkim na przestrzeni ostatnich 
lat wraz z upowszechnieniem Internetu i typowych dla niego gatunków literac-
kich. Zarówno blogi, jak i strony internetowe oraz portale informacyjne czy spo-
łecznościowe opierają swój przekaz na krótkich komunikatach, często połączo-
nych z obrazem. Ich głównymi czytelnikami są tzw. cyfrowi tubylcy [9], którzy 
– jak podkreśla Agnieszka Pawelec – mają problem z odbiorem dłuższych tek-
stów i oczekują natychmiastowej odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania 
[7, s. 94]. Tak zwane pokolenie sieci różni się tym od swoich rodziców, że wycho-
wywane w epoce komputera cechuje się wielozadaniowością – jego przeciętny 
przedstawiciel w trakcie pracy jednocześnie czyta, słucha muzyki, ogląda serial 
i prawdopodobnie rozmawia z przyjaciółmi przez komunikator [11, s. 162]. Ta 
podzielność uwagi ma jednak swoje słabe strony – „cyfrowi tubylcy” mają pro-
blem ze skupieniem uwagi na jednej czynności, szybko się zniechęcają, w tym 
także do czytania.

Tendencję tę widać szczególnie w raportach badań na temat czytelnictwa, 
z których wynika, że Polacy coraz mniej czytają. Badania Biblioteki Narodowej 
sprzed dwóch lat pokazują, że do rzeczywistych czytelników, czyli tych, którzy 
przeczytali w ciągu roku siedem lub więcej książek, można zaliczyć tylko 11% 
ankietowanych [1]. Trzeba zaznaczyć, że w porównaniu do dekady lat 1994-2004 
odsetek ten zmniejszył się dwukrotnie, co jest znaczącym spadkiem. Zmniejszyła 
się również liczba osób, które czytają teksty w całości, co – jak zauważają autorzy 
raportu – może być wynikiem specyfiki nauczania języka polskiego (które bazuje 
na fragmentach literackich), jak i tendencji do czytania tekstów elektronicznych, 
których nie można zaliczyć do książek sensu stricto. Bardzo niepokojącym wnio-
skiem z badań jest także fakt, że wśród osób posiadających wykształcenie wyż-
sze aż 34% nie przeczytało w ciągu ostatniego roku żadnej książki, a 20% nawet 
dłuższego tekstu w prasie, co wskazuje, że w społeczeństwie przybywa wykształ-
conych, którzy jednocześnie nie są osobami oczytanymi. Zmienia się tym samym 
pojęcie elity intelektualnej, do której mogą przynależeć osoby nie pretendujące 
do miana erudyty.

Powody, dla których młodzi ludzie nie czytają nie koncentrują się tylko wokół 
dominacji Internetu jako medium. Agata Poręba upatruje ich w braku kultywowa-
nia kultury czytania w domu, jak i w nieodpowiednich metodach pracy z tekstem 
na lekcjach [8, s. 116]. Są to także – jak zauważa Stanisław Bortnowski – kwestie 
związane z wszechobecnością bryków, dostępnością lektur w formie filmów, do-
minacją obrazu i kultury popularnej (utożsamianej często z niską) wśród młodzie-
ży oraz upadkiem autorytetu nauczyciela, który najczęściej proponuje uczniom 
książki, które ich nie interesują [2, s. 205]. Dydaktyk przywołuje także wypowiedź 
Andrzeja Mencwela, który komentuje tendencję do nieczytania następująco:
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O tej głębokiej mutacji kulturowej będziemy dyskutować przez najbliższych 
kilkadziesiąt lat. Polega ona nie tylko na tym, że zmienia się sposób czytania. 
Zmienia się miejsce w kulturze książki, która jest synonimem tego modelowe-
go sposobu czytania. Zmienia się miejsce tekstu w naukach humanistycznych. 
Zmienia się miejsce czytania w całej kulturze, która w o wiele większym stop-
niu jest kulturą oglądania niż czytania. Czytanie przestało być wzorcotwór-
cze, co jest zresztą kolejnym źródłem frustracji u inteligentów. W XIX wieku 
czytanie stanowiło paradygmat kulturalny, inne zachowania były do niego 
odnoszone. To wszystko jest nieuniknione – żadne narzekania nas przed tym 
nie obronią [2, s. 205-206].

Czy wobec powyższych – jak mówi Mencwel – nieuniknionych zmian, na-
uczyciel języka polskiego może coś jeszcze zrobić? Jak powinien reagować na 
powszechny bunt przeciw książce, a przede wszystkim przeciw lekturom? Na to 
pytanie próbowała odpowiedzieć Anna Janus-Sitarz, która przywołała najczęst-
sze reakcje nauczycieli polonistów na opisywane zjawisko [5, s. 216]. Badaczka 
w dość gorzkim tonie opisuje postawy:

• tzw. pełnej kapitulacji, czyli pogodzenia się z faktem, że uczniowie nie czyta-
ją i udawania, że nie widzi się otwartych bryków na ławkach;

• rezygnacji połączonej z pogardą, czyli analizowania utworów tylko z tymi, 
którzy przeczytali lekturę, bez względu na to, ile jest to osób (najczęściej jest 
ich kilka w klasie);

• kompromisu połączonego z nadzieją, gdy nauczyciel nie godzi się na grę 
pozorów i analizuje w zamian fragmenty.

To ostatnie rozwiązanie wydaje się być najbardziej rozsądne, ponieważ akty-
wizuje uczniów, którzy do lektury nie sięgnęli i pozwala im wnikliwie skupić się 
na tekście. Jednak Janus-Sitarz słuszne zauważa, że może to doprowadzić do sy-
tuacji, że uczeń nie będzie potrafił skupić swojej uwagi na lekturze dłużej niż 10 
minut, a tym bardziej nie będzie chciał stać się dojrzałym czytelnikiem, podej-
mującym samodzielny, dłuższy dialog z książką [5, s. 217].

Postawa nauczyciela wydaje się być, zaraz po kulturze czytania wyniesionej 
z domu, kwestią kluczową w propagowaniu czytelnictwa. Trudno wymagać od 
uczniów, by sięgali po lekturę, jeżeli nie zachęcają do tego poloniści, którzy po-
winni być swoistym wzorem dla początkujących czytelników. To właśnie na-
uczyciel języka ojczystego powinien pokazać, że czytanie może być prawdziwą 
przyjemnością, niezależnie od szkolnych obowiązków. Przejawem sympatii do 
lektury mogą być materiały i metody, które stosuje przy omawianiu danej książ-
ki na lekcjach. Ważna – zwłaszcza w obliczu przedstawicieli pokolenia sieci – 
wydaje się też być autentyczność głoszonych przez nauczyciela poglądów, po-
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nieważ to właśnie wiarygodność jest cechą szczególnie cenioną przez młodych 
[11, s. 140].

Obecny rozwój technologiczny umożliwił nauczycielom atrakcyjne prezento-
wanie i omawianie treści książki, a podstawa programowa – wybór lektur, które 
mogą być ciekawe dla współczesnego ucznia1. Oczywiście przeciwnicy wykorzy-
stywania nowinek technologicznych w edukacji, zwłaszcza polonistycznej, zarzu-
cają, że komputer i jego upowszechnienie leży u podstawy problemów związanych 
z czytelnictwem. Dyskusja dotycząca dominacji Internetu nad książką i apoka-
liptyczne wręcz przewidywania „końca drukowanej książki” trwają od początku 
upowszechnienia sieci na szeroką skalę. Według Lucyny Stetkiewicz, referującej 
ten problem [10, s. 341-372] w swojej rozprawie Kulturowi wszystkożercy sięgają 
po książkę, Internet nie powinien być powodem do zmartwień dla miłośników 
książek. Na poparcie swojej tezy przywołuje stanowisko Umberto Eco:

Debata o końcu książki jest sztuczna. Kiedy rozglądam się po księgarniach, 
widzę ciągle rosnącą masę książek. Faktem jest, że z roku na rok książek jest 
coraz więcej, jest ich za dużo. Jeśli komputer rzeczywiście przyczyni się do 
spadku liczby publikowanych książek, będzie to prawdziwy sukces [10, s. 344].

Według autorki cyberprzestrzeń może nawet przyczynić się do wzrostu po-
pularności książki [10, s. 359]. Potwierdza się to w akcjach społecznych, które 
docierają do większości ludzi poprzez Internet – zwłaszcza przez portale społecz-
nościowe. To właśnie m.in. dzięki Facebookowi upowszechniono głośną akcję 
propagującą czytelnictwo: „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!” [13], a w sie-
ci można było znaleźć informacje na temat kampanii Empiku: „A Ty do czego 
używasz książek?” [13]. Nie do przecenienia jest także rola bibliotek cyfrowych 
i  innych repozytoriów sieciowych, które pozwalają dotrzeć do pozycji, których 
często w rodzimych bibliotekach nie ma, a także zaoszczędzić trochę miejsca na 
przepełnionych półkach. Badania związane z czytelnictwem czasopism wskazują, 
że dzięki odpowiednikom cyfrowym, można spodziewać się wzrostu liczby osób 
czytających tego rodzaju teksty [3].

Wszystkie zebrane obserwacje świadczą o tym, że polonista propagujący czy-
telnictwo może, a nawet powinien, posługiwać się narzędziami multimedialno-
-sieciowymi. W zależności od swoich umiejętności, jak i preferencji, może wy-
brać spośród wielu narzędzi te, które będą najbardziej odpowiadać potrzebom 
jego i uczniów.

1 Warto podkreślić, że obecna koncepcja podstawy programowej ma na celu m.in. rozwój czy-
telnictwa, co przejawia się w propozycjach lekturowych dla poszczególnych etapów edukacyjnych, 
jak i dowolności w ich wyborze.



106

Fot. 1. Jeden z plakatów kampanii Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!
Źródło: http://natemat.pl/81091,polaku-nie-chcesz-czytac-to-nie-czytaj#

Fot. 2. Maciej Stuhr czyta Ferdydurke – 
lekcja polskiego
Źródło: http://www.youtube.com/watch?-
v=5bHSGhwxMb8

Jednym ze sposobów zaciekawienia uczniów lekturą może być stworzenie zwia-
stuna (trailera) do lektury. Tego rodzaju narzędzia multimedialne można znaleźć 
w Internecie, np. w serwisie Youtube jest dostępny zwiastun Igrzysk śmierci au-
torstwa Suzanne Collins [4]. Zwiastuny można także wykonać samemu, np. znaj-
dując ciekawe wykonania fragmentów lektur (tutaj jako przykład posłużyć może 
czytanie przez Macieja Stuhra fragmentu o lekcji języka polskiego z Ferdydurke 
Witolda Gombrowicza [6]). Zwiastun można wyemitować na kilka dni lub tygo-
dni przed omawianiem lektury, rozesłać jako ciekawostkę pocztą elektroniczną 
albo też rozpocząć od niego omawianie tekstu. Trailerem może być także lekcja 
związana z lekturą, która podejmuje nietypowy i tym samym interesujący, temat.



107

Innym sposobem popularyzacji lektury może być użycie metody komiksu lub 
animacji jako sposobu przedstawienia fabuły lub problematyki książki. Narzędzia 
do tworzenia komiksu opisała Agata Poręba [8, s. 120]. Autorka wskazuje zalety 
wykorzystania tego rodzaju narzędzi na lekcjach języka polskiego, do których 
należy ćwiczenie przekładu intersemiotycznego i nauka rozróżniania elementów 
dramatu (które są konieczne, by stworzyć dobry komiks), jak i fakt, że samo-
dzielnie przygotowany komiks uczniowie zapamiętają na dłużej, a tym samym 
także i treść lektury. Na potrzeby niniejszego opracowania autorka przygotowała 
przykładową postać Stanisława Wokulskiego z Lalki stworzoną za pomocą narzę-
dzia ToonDoo.com. Podobnym narzędziem, równie przydatnym, może być stro-
na Powtoon.com, która umożliwia proste i darmowe tworzenie animacji, które 
mogą być zarówno dynamicznymi prezentacjami multimedialnymi, jak i stresz-
czeniem fabuły książki. Narzędzie może być wykorzystywane przez nauczyciela 
(np. w formie przypomnienia treści poprzednich lekcji), ale także przez ucznia 
(np. jako przedstawienie własnych refleksji z lektury). Użycie animacji pozwala 
uczniom rozwinąć umiejętność prezentowania własnych przemyśleń, jak rów-
nież uczy wyboru najważniejszych kwestii związanych z tekstem i kształtuje wy-
obraźnię przestrzenną.

Kolejną formą lekcyjną, za pomocą której nauczyciel może zachęcić uczniów 
do czytania są gry dydaktyczne, wykorzystywane przy okazji omawiania lektu-
ry. Jest to metoda wymagająca aktywności w grupie, stąd doskonale nadaje się 
do pracy z przedstawicielami pokolenia sieci ze względu na sposób ich pracy, 

Rys. 1. Panel narzędziowy w aplikacji sieciowej Powtoon.com
Źródło: opracowanie własne.
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opartej na współdziałaniu [11, s. 140]. Nauczyciel może wybierać spośród wielu 
gier dydaktycznych2, może też pokusić się o stworzenie własnej, dopasowanej do 
potrzeb własnych i uczniów.

Autorka na potrzeby niniejszego opracowania pragnie przedstawić pomysł gry 
dydaktycznej, będącej podsumowaniem lekcji dotyczącej Hobbita Johna R.  R. 
Tolkiena (Tab. 1 i Rys. 3). Gra posiada uniwersalne zasady, które można z powo-
dzeniem zastosować także do innych lektur. Pytania mogą być wyświetlane za 
pomocą rzutnika, a także można wykorzystywać fragmenty adaptacji filmowej 
lektury. Pomysł na lekcję zgodny jest z podstawą programową do języka polskie-
go oraz wymaga znajomości tekstu Tolkiena. Uczy współpracy w grupie, a także 
rozwija kreatywność i umiejętności związane z wartościowaniem i ocenianiem.

2 Gry dydaktyczne są oferowane przez wydawnictwa w ramach zakupu podręcznika lub dostęp-
ne online. Więcej o grach pisała Agnieszka Pawelec w cytowanym artykule Z lekturą do Internetu 
– czyli jak (na)uczyć czytać e-generację? [7].

Rys. 2. Przykładowa postać i rozkład klatek w aplikacji sieciowej TonDoo.com
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Przykładowa plansza do gry
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 1 
Zasady gry dydaktycznej związanej z Hobbitem

ZASADY GRY

1 Gra przeznaczona jest dla co najmniej dwóch drużyn (maksymalnie cztery drużyny).

2

Gracz może poruszyć się dalej, jeśli odpowie na jedno z wylosowanych pytań z puli fio-
letowej. Odpowiedź na pytanie ocenia druga grupa, a następnie nauczyciel. Jeśli zostanie 
udzielona błędna odpowiedź, pytanie może zostać przejęte przez drużynę przeciwną. Po 
odpowiedzeniu na pytanie następuje rzut kostką.

3

POLA SPECJALNE:
•  ZIELONE: losuje się jedno hasło z puli białej i próbuje przekazać je swojej drużynie za 

pomocą rysunku.
•  POMARAŃCZOWE: analogicznie do zielonego, z  tym że próbuje się pokazać hasło 

(bez używania słów, dźwięków).

4

ZASADY DODATKOWE:
•  Gracze  losują  swoją  kolejność  poprzez  rzut  kostką;  kolejne  rzuty  gracze  wykonują 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
•  W przypadku wyczerpania kart zadań w danej partii, pytania zadaje drużyna przeciw-

na lub nauczyciel.

5 RODZAJE PYTAŃ:

a)

WIEDZA NA TEMAT AUTORA I GENEZY POWIEŚCI, np.:
•  Jaki okres życia autora wpłynął na ukształtowanie krainy hobbitów – Shire? 
    (okres dzieciństwa spędzony na wsi).
•  Z jakim innym znanym pisarzem przyjaźnił się autor? (C. S. Lewis).

b)

ANALIZOWANIE TEKSTU POWIEŚCI oraz WIEDZA O TEKŚCIE (rozpoznanie opi-
sanego bohatera, umiejscowienie fragmentu w odpowiednim miejscu powieści, dokoń-
czenie przedstawionej historii, krótka charakterystyka postaci, itp.); uczeń może korzy-
stać z książki, jeśli wie, w jakim momencie następuje dana informacja, np.:
•  Opisz norę hobbita. (Jeśli uczeń wie, że opis jest zamieszczony na początku powieści, 

może z niego skorzystać) – Nie była to szkaradna, brudna, wilgotna nora, rojąca się od 
robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, piaszczysta nora bez stołka, na którym 
by można usiąść, i bez dobrze zaopatrzonej spiżarni; była to nora hobbita, to znaczy: 
nora z wygodami. (Konieczne jest wskazanie różnic pomiędzy tradycyjnie rozumianą 
norą, a norą Bagginsa).

•  Kogo opisuje wskazany fragment? Wskaż bohatera, który przynależy do podanej grupy 
oraz opisz jego relację z pozostałymi postaciami powieści.

Są – czy może byli – małymi ludźmi, mniejszymi od krasnoludów – różnią się też od 
nich tym, że nie noszą brody – lecz znacznie większymi od liliputów. Nie uprawiają wca-
le albo prawie wcale czarów, z wyjątkiem chyba zwykłej, powszedniej sztuki, która po-
zwala im znikać bezszelestnie i błyskawicznie, kiedy duzi, niemądrzy ludzie, jak ty i ja, 
zabłądzą w ich pobliże, hałasując niczym słonie, tak że na milę można ich usłyszeć. […] 
są skłonni do tycia, zwłaszcza w pasie: miewają wypięte brzuchy; ubierają się kolorowo 
(najchętniej zielono i żółto); nie używają obuwia, ponieważ stopy ich z przyrodzenia 
opatrzone są twardą podeszwą i porośnięte bujnym, ciemnym, brunatnym włosem, po-
dobnie jak głowa (zwykle kędzierzawa); mają długie, zręczne, smagłe palce i poczciwe 
twarze, a śmieją się dużo, basowo i serdecznie (szczególnie po obiedzie, który – w miarę 
możności – jadają dwa razy dziennie).
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ZASADY GRY

•  Rozpoznaj dany fragment książki. Jakie wydarzenia następują potem?
I Bilbo musiał ruszyć na zwiady nie zdążywszy nawet wyjaśnić, że nie umie naśladować 
żadnego gatunku sowy ani też nie potrafi latać jak nietoperz. W każdym razie hobbici 
umieją posuwać się lasem bezszelestnie, tym się szczycą, toteż Bilbo prychał z pogardą 
na „krasnoludzkie hałasy” w tym pochodzie, chociaż ty ani ja nic pewno nie dosłysze-
libyśmy w wietrzną noc, nawet gdyby cała kawalkada przemknęła o dwa kroki od nas. 
Kiedy zaś Bilbo skradał się w stronę ognia, nawet czujna łasica nie ruszyłaby wąsem. 
Toteż dotarł tuż do ogniska – bo to było rzeczywiście ognisko – przez nikogo nieza-
uważony. I oto co zobaczył: Na ogromnym ogniu płonęły pnie brzóz, a wokoło grzało 
się trzech olbrzymów. Na długich patykach przypiekali mięso baranie i zlizywali tłuszcz 
z palców. Zapach rozchodził się bardzo smakowity. Opodal stała beczka zacnego piwa, 
a olbrzymi coraz to łykali ze dzbana. To były trolle. Bez wątpienia trolle. Nawet Bilbo, 
który spędził żywot w zaciszu, poznał się na tym, widząc wielkie, grubo ciosane twarze, 
olbrzymi wzrost, kształt stóp, nie mówiąc już o tym, że dosłyszał ich język, wcale, ale to 
wcale niesalonowy.
– Baranina wczoraj, baranina dzisiaj, a niech mnie diabli, jeśli jutro znowu nie będzie 
baranina – mówił jeden z trollów.

•  Jakie wydarzenie  opisuje wskazany  fragment? Oceń  postępowanie  Bilbo  i  uzasadnij 
swój sąd.

Ale Bilbo nic nie mógł wymyślić, czując tuż obok siebie tę mokrą, zimną poczwarę, która 
go dotykała i potrącała. Na próżno hobbit drapał się i szczypał, nic nie przychodziło mu 
do głowy.
– Proszę, proszę – nalegał Gollum.
Bilbo znów uszczypnął się, dał sam sobie klapsa, ścisnął w garści rękojeść mieczyka, 
a nawet drugą rękę wetknął do kieszeni. Natrafił tam na pierścień, który przedtem pod-
niósł w tunelu, lecz o którym zdążył zapomnieć.
 – Co ja mam w kieszeni? – powiedział głośno. Mówił do siebie, ale Gollum wziął py-
tanie za nową zagadkę i okropnie się zaniepokoił. – To nieprzepissssowo, nieprzepisss-
sowo – syknął. – Nieprzepissssowo, żeby on pytał mojego ssskarba, co ma w ssswojej 
wssstrętnej kieszeni. Bilbo zorientował się w nieporozumieniu, ale nie znajdując lepszej 
zagadki, postanowił uprzeć się przy swoim pytaniu. […] Wiedział oczywiście, że gra 
w zagadki uświęcona jest starożytną tradycją i że nawet najbardziej przewrotne stwory 
nie ważą się w niej oszukiwać. Czuł jednak, że tej oślizłej poczwarze nie można ufać, 
by zechciała z dobrej woli dotrzymać słowa. Gollum mógł wymigać się pod pierwszym 
lepszym pozorem. Bądź co bądź ostatnie pytanie nie było prawdziwą zagadką, zgodnie 
z prastarymi regułami gry.

c)

ANALIZA PORÓWNAWCZA TEKSTÓW KULTURY, np.:
•  Za chwilę obejrzysz  fragment filmu Hobbit – Niezwykła podróż. Wskaż moment po-

wieści, który został w nim przedstawiony oraz różnice pomiędzy tekstem a filmem 
w ukazaniu danego wydarzenia. Opisz fragment filmu: zastosowany plan, kolorystykę, 
muzykę oraz wyjaśnij ich znaczenie dla odbioru tekstu kultury. (Na lekcjach wprowa-
dzone zostały elementy wiedzy o filmie).

d) HASŁA DO POKAZYWANIA/RYSOWANIA – np. wydarzenia powieści, postaci, itp.

Źródło: opracowanie własne.
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Powyższa gra jest tylko przykładem – przy zmodyfikowanych pytaniach może 
być używana do powtórki materiału z zakresu wiedzy o języku lub innych wia-
domości.

Kolejną metodą sieciową jest wykorzystanie portali społecznościowych. Wraz 
z rozwojem popularności Facebooka nauczyciele zaczęli sięgać również po to źró-
dło inspiracji. Przykładem takiego wykorzystania jest lekcja z Wesela Stanisława 
Wyspiańskiego [14], podczas której uczniowie tworzyli profile postaci występu-
jących w dramacie i mieli za zadanie prowadzić z sobą dyskusję zgodną z treścią 
i językiem lektury. Takie rozwiązanie pozwala na przyswojenie treści książki oraz 
jednoczesne zrozumienie klimatu epoki, jej obyczajów i problemów. Profile nie 
muszą być zakładane na prawdziwym portalu Facebook – są już dostępne wersje 
edukacyjne strony, które pozwalają na tworzenie fikcyjnych kont.

Nauczyciel może również podejmować pozalekcyjne metody pracy, które skło-
niłyby jego uczniów do czytania. Pierwszą z nich jest stworzenie forum, strony 
lub bloga, na których zamieszczałby ciekawe propozycje książkowe dla uczniów 
oraz dawał ich krótką recenzję. By zmotywować uczniów do aktywności, można 
umówić się z wychowankami, że każdy z nich raz w tygodniu skomentuje jeden 
wpis, a raz w miesiącu przeczyta jedną z prezentowanych książek oraz podzie-
li się swoimi wrażeniami z lektury. Proponowane pozycje mogą być związane 
z omawianym materiałem na lekcjach (np. przy omawianiu tematyki żydowskiej 
można zaprezentować jedno z opowiadań Erica Emmanuela Schmitta podejmu-
jące ten problem), ale przedstawiać go z innej strony. Najlepiej, jeżeli byłyby to 
książki, opowiadania współczesne, na których omówienie często brakuje czasu 
na lekcjach języka polskiego.

Podobnym działaniem pozalekcyjnym jest stworzenie dla uczniów kursu uzu-
pełniającego wiedzę wyniesioną z zajęć, np. na platformie Moodle. Kurs może 
dotyczyć wybranego nurtu literatury (np. tylko literatury popularnej XIX w.) 
albo pozycji książkowych uzupełniających materiał szkolny. Tego rodzaju szkole-
nie może także proponować tylko zadania, które uczniowie będą wykonywać na 
podstawie dowolnie wybranej przez siebie lektury i prezentować pod koniec se-
mestru. Tym samym taki kurs zbliżałby się do metody WebQuestu, pozbawione-
go jednak projektowania działań przez samych uczniów. Rozwiązań tego rodzaju 
jest wiele, wszystko zależy od grupy uczniów, dla której kurs byłby przeznaczony 
oraz preferencji nauczyciela. Takie narzędzia, choć są czasochłonne w przygo-
towaniu, to także niezwykle elastyczne, uatrakcyjniają proces dydaktyczny oraz 
pozwalają na indywidualizację.

Przedstawione narzędzia są tylko propozycją, inspiracją dla polonistów, pra-
gnących wprowadzić do swojej pracy dydaktycznej multimedia, aktywność sie-
ciową lub metody aktywizujące (albo wszystkie naraz). Rozwiązań podobnych do 
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wyżej przedstawionych jest wiele i – co ważne – nie wymagają one umiejętności 
informatycznych na wysokim poziomie, a mogą zachęcić „cyfrowych tubylców” 
do sięgnięcia po książkę – choćby tę w formie e-booka.
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Maria Bosacka

Wykorzystanie podcastingu 
w popularyzowaniu literatury dla dzieci 
oraz promowaniu czytelnictwa. Na przykładzie 
BookTalks Quik and Simple Nancy Keane

Niewątpliwie niemałym wyzwaniem jest znalezienie sposobu na to, jak zachę-
cić dzieci i młodzież do czytania książek. Szansą na nawiązanie dialogu z poko-
leniem nazywanym przez socjologów pokoleniem Y, pokoleniem wyrastającym 
w świecie mobilnego Internetu i telefonu komórkowego, jest wykorzystanie na-
rzędzi dostarczanych przez nowoczesne technologie cyfrowe i telekomunika-
cyjne. Przedstawiciele tego pokolenia posiadają zdolność koncentracji na kilku 
nośnikach jednocześnie, a także umiejętność monitorowania wielu zmian w tym 
samym czasie. Już w 2001 r. Marc Prensky stwierdził, że systemy nauczania nie 
są dostosowane do oczekiwań i możliwości współczesnych uczniów. Prensky na-
zwał to pokolenie „cyfrowymi tubylcami”, ponieważ komputery, poczta elektro-
niczna, telefony komórkowe, komunikatory internetowe i inne gadżety cyfrowe 
stały się nieodłączną częścią ich życia [13]. Sytuacja ta jest powodem powstania 
problemów komunikacyjnych pomiędzy nauczycielami posługującymi się prze-
starzałym językiem, a uczniami, wyrastającymi w cyfrowym świecie. Wykorzy-
stanie szeroko rozumianej technologii Web 2.0 w nauczaniu, oznacza odrzucenie 
tradycyjnego modelu uczenia opartego na dozowaniu jednostkowych informacji 
na rzecz aktywnego włączenia uczniów w tworzenie nowych treści [8, s. 128].

Zjawisko Web 2.0 nie posiada jednoznacznej definicji. Można je opisać jako 
technologię wspierającą sposób funkcjonowania w sieci, opartą na interakcji 
pomiędzy użytkownikami przy wykorzystaniu narzędzi online – bezpłatnych, 
dostępnych przez Internet i niewymagających instalacji na komputerach domo-
wych [3, s. 205]. Charakterystyczną cechą Web 2.0 jest nacisk na treści tworzone 
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przez użytkowników (ich aktywny i bezpośredni udział, możliwość dzielenia się 
i wspólnego wysiłku oraz wykorzystanie różnego rodzaju portali społecznościo-
wych).

Technologia Web 2.0 dostarcza wielu narzędzi niezwykle przydatnych w edu-
kacji. Jednym z nich jest podcast. Narzędzie to znalazło szerokie zastosowanie 
także w pedagogice bibliotecznej, ponieważ daje nowe możliwości nawiązania 
kontaktu z dziećmi i młodzieżą w celu rozwijania ich zainteresowań literackich. 
Na temat podcastów, możliwości ich różnorodnego wykorzystania, między inny-
mi w edukacji i bibliotekarstwie, ukazało się wiele publikacji zarówno polskich, 
jak i zagranicznych. Tematykę tę podejmowali między innymi Grzegorz Gmite-
rek [6], Roman Lorens [8] i Honorata Kostrzewa [7]. Zjawisko podcastingu defi-
niowane jest jako „publikowanie, rozpowszechnianie w sieci (w Polsce w prakty-
ce w Internecie) podcastów wypowiedzi głosowych, dźwiękowych (muzycznych) 
lub filmowych z możliwością ich odsłuchania lub oglądania w dowolnym czasie 
dogodnym dla odbiorcy” [10, s. 149]. Podobnie pojęcie to wyjaśnia Encyklope-
dia Britannica, gdzie podcast określany jest jako forma internetowej publikacji 
dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków, przygo-
towana i transmitowana z zastosowaniem technologii RSS. Porównywana jest do 
audycji radiowych nadawanych przez tradycyjne stacje [3]. Sama nazwa powstała 
z połączenia dwóch słów: iPod (urządzenie do odtwarzania plików muzycznych) 
oraz broadcast (transmisja, przekaz) [12]. Podcasty mogą być odtwarzane zarów-
no za pomocą komputera, jak i urządzeń mobilnych (odtwarzacze MP3, telefony 
komórkowe, tablety). Podcast umożliwia szerokie rozpowszechnianie treści bez 
konieczności ponoszenia dużych kosztów i posiadania skomplikowanej aparatu-
ry nadawczej [7, s. 108]. Początki podcastingu sięgają 2003 r., kiedy to idea ta zo-
stała zaprezentowana na konferencji „BloggerCon” przez Dave’a Winera (twórcę 
RSS), Kevina Marksa (pracownika Google i Apple) oraz Adama Curry (prezente-
ra MTV i propagatora nowoczesnych technologii). Dwaj ostatni stworzyli jedną 
z pierwszych aplikacji – iPodder, która stała się podstawą do powstania jednego 
z najpopularniejszych agregatów podcastów – Juice1 [6, s. 154].

Do tworzenia podcastów wystarczy komputer, podręczny zestaw słuchawek 
z mikrofonem oraz darmowe, ogólnodostępne aplikacje. Prezentowanie audycji 
polega na wykorzystaniu technologii dystrybucji treści RSS. Wykorzystując do-
stępne znaczniki RSS odbiorcy subskrybują za pomocą zainstalowanego wcześ-
niej podcatchera interesujące ich audycje, przy czym program pobiera wszystkie 
odcinki, które kolejno, po wysłuchaniu przez odbiorcę, usuwa. Najbardziej znany 
podcatcher to serwis i aplikacja iTunes firmy Apple, pozwalający na wyszukiwa-

1 http://juicereceiver.sourceforge.net/.



116

nie, katalogowanie, słuchanie, pobieranie i subskrybowanie podcastów. Jego pol-
skim odpowiednikiem jest Polcaster2 [6, s. 156]. Inną polską stroną zawierającą 
aplikacje umożliwiające nie tylko pobieranie, ale i dodawanie własnych podca-
stów jest Podcasting.pl. Coraz częściej spotyka się też na stronach internetowych 
bezpośrednie linki do podcastów, co bardzo upraszcza procedurę. Podcast może 
mieć postać nieformalnego bloga, profesjonalnej audycji radiowej, kursu języko-
wego itp.

Pionierką wykorzystania podcastów w edukacji czytelniczej jest bibliotekarka 
z New Hampshire School Library, Nancy Kean, która w połowie lat 90. ubiegłego 
wieku, poproszona o przeprowadzenie zajęć na temat książek w klasie, w której 
panował brak zainteresowania literaturą, szukała pomocy w Internecie, a ponie-
waż jej nie znalazła, postanowiła stworzyć portal internetowy, jako pomoc dla 
osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Nazwała go BookTalks Quick and Simple 
[2]. Umieściła na nim tworzone przez siebie i swoją koleżankę bibliotekarkę krót-
kie teksty dotyczące książek – booktalks. Aby wyjaśnić to pojęcie, Kean porówna-
ła booktalks do zwiastunów filmów, ponieważ pełnią one podobną rolę. Tak jak 
zwiastun ma zachęcić do obejrzenia filmu, tak booktalk zachęca do przeczytania 
książki. Chodzi o przedstawienie odpowiedniej porcji informacji o fabule, ale 
bez streszczenia całej treści, aby wywołać zainteresowanie książką. Może to być 
naświetlenie ciekawych wątków czy też zaprezentowanie konkretnych fragmen-
tów lub bohaterów. Głównym zadaniem booktalk jest zwrócenie uwagi odbior-
ców i spowodowanie, aby jak największa ich liczba sięgnęła po książkę. Booktalk 
powinien intrygować i zostawiać potencjalnych czytelników w niepewności, co 
do dalszych losów bohaterów książki, rozwoju akcji itp. Book talks są zazwyczaj 
przedstawiane grupom uczniów lub studentów. Osoba prowadząca zajęcia naj-
częściej opowiada o książce, którą może fizycznie pokazać zainteresowanym. 
Booktalks mają wiele cech wspólnych z recenzjami, ale nimi nie są. Nie mają bo-
wiem na celu krytycznej oceny książki, a jedynie jej zareklamowanie. O wyborze 
książki decyduje osoba prowadząca zajęcia w zależności od grupy wiekowej słu-
chaczy, celu i tematyki zajęć. Autorka portalu podkreśla, że nie dokonuje żadnej 
selekcji książek, ani nie poleca konkretnych tytułów. Dobór literatury pozostawia 
osobom prowadzącym zajęcia, ponieważ książka bardzo przydatna w konkretnej 
sytuacji, w innej – może być niewskazana [2]. Ze strony głównej portalu poprzez 
zakładki można korzystać z różnych indeksów, pomocnych w wyszukiwaniu po-
trzebnych materiałów. Należą do nich: indeks autorski, tytułowy, nowości mie-
siąca, indeks grupujący książki ze względu na grupy wiekowe odbiorców, indeks 
przedmiotowy. Na stronie można znaleźć również wszelkie informacje dotyczące 

2 www.polcaster.net.
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historii portalu, zasad jego funkcjonowania oraz szereg praktycznych pomysłów 
i rad dla osób prowadzących zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W zakładce Contribu-
tors znajduje się lista osób i instytucji współtworzących portal. Każdy może bez-
płatnie pobrać potrzebne materiały (do celów niekomercyjnych) i każdy może 
dodać własny booktalk, do czego gorąco zachęca Kean. Baza aktualizowana jest 
raz w miesiącu. W lutym 2014 r. liczyła ponad 5 tys. rekordów. Autorka prowadzi 
warsztaty z booktalkingu, a od 2000 r. istnieje grupa dyskusyjna online3.

Samo opublikowanie w sieci, powstałych pierwotnie w formie papierowej, 
 booktalks i rozwój portalu nie wystarczył jego twórczyni. W 2003 r. sięgnęła ona 
po nowe narzędzie – podcast i od tej pory powstaje baza booktalks w tej formie. 
Zawiera ona ponad 1400 maksymalnie trzyminutowych audycji dotyczących 
książek dla dzieci i młodzieży, których można wysłuchać online lub po zainstalo-
waniu aplikacji iTunes subskrybować na swój komputer lub odtwarzacz MP3 [2].

Od czasu, kiedy Kean tworzyła swój portal, rozwój technologii cyfrowych i te-
lekomunikacyjnych spowodował, że popularne stały się booktalks także w formie 
krótkich filmów, dostępnych na różnych stronach wspomagających metodycznie 
nauczycieli i bibliotekarzy. Przykładem jest portal Scholastic.com.

Podcasty znalazły w bibliotekach także inne, bardzo szerokie zastosowanie. Po 
narzędzie to chętnie sięgają bibliotekarze w bibliotekach akademickich, jak ma to 
miejsce w Curtin University Library w Perth w Australii, gdzie stworzono tygo-
dniowy cykl szkoleń bibliotecznych dla studentów I roku. Bibliotekarze tworzący 
podcasty dołożyli wielu starań, aby były one ciekawe, zabawne, stylowe, modne 
i w pełni profesjonalne. Cykl spotkał się z dużym zainteresowaniem i spowodo-
wał, że narzędzie to znalazło stałe miejsce w edukacji użytkowników biblioteki 
[17, s. 155].

Możliwości wykorzystania podcastów w bibliotece są o wiele większe. Mogą 
one służyć w jako przewodniki audio (podobnie, jak ma to miejsce w wielu mu-
zeach), szczególnie osobom korzystającym z biblioteki po raz pierwszy. Mogą 
zatem pomagać w zlokalizowaniu poszczególnych oddziałów biblioteki, przed-
stawiać ofertę usług bibliotecznych, tłumaczyć schematy klasyfikacji lub stano-
wić pomoc dla obcokrajowców (przewodniki audio w językach obcych). Wiele 
bibliotek udostępnia podcasty w formacie pozwalającym na ich odtwarzanie przy 
pomocy telefonów komórkowych lub wypożycza przenośny sprzęt (np. Bibliote-
ka Uniwersytecka w Newcastle) [6, s. 159].

Nagranie bibliotecznej audycji przez samych bibliotekarzy lub przy udziale 
użytkowników może stanowić nowoczesną metodę przekazywania informacji 
o  życiu biblioteki, recenzji i rekomendacji książek, zapowiedzi wydawniczych 

3 booktalkers@yahoogroups.com
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itp. To także zapis archiwalny np. wykładów, dyskusji z czytelnikami, wieczorów 
autorskich i poetyckich. Może funkcjonować jako audiobook – każdy może prze-
czytać i nagrać dokument należący do domeny publicznej i udostępnić go innym, 
każdy też może odsłuchać zawarte w katalogu książki. Przykładem jest amery-
kański serwis LibriVox, będący wirtualną biblioteką oferującą książki mówione 
tworzone przez wolontariuszy.

Podcast może funkcjonować w bibliotece jako przesyłany przez tę instytucję 
newsletter czy audioblog informujący np. o bieżących wydarzeniach (biblioteka 
publiczna Sunnyvale w Kaliforni) [6, s. 160] lub jako archiwum wydarzeń, ta-
kie jak materiały z warsztatów dydaktycznych „Web 2.0 – narzędzia, wpływ na 
biblioteki i społeczny obieg informacji”, zorganizowanych przez Instytut Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS udostępniane w Śląskiej Bibliotece 
Cyfrowej [16]. Mogą też stanowić dźwiękową prezentację wystaw i ekspozycji, 
jak np. Kolekcje British Library [4]. Osobną grupę stanowią podcasty dla naj-
młodszych czytelników, audycje tworzone zarówno dla, jak i przez dzieci. Obok 
omówionych wcześniej booktalks, mogą to być czytane przez bibliotekarzy bajki 
i opowiadania, piosenki i rymowanki, prezentowane również przez dzieci. Innym 
pomysłem na wykorzystanie podcastów jest Cheshire Public Library Podcast (Bi-
blioteki Publicznej w Connecticut) – magazyn kulturalny promujący młodych 
twórców, autorów książek, wierszy, ale także muzyki, fotografii i sztuk plastycz-
nych, prowadzony przez tamtejszą bibliotekarkę, Sarę Kline Morgan, w którym 
młodzi artyści biorą aktywny udział [6, s. 161]. Przykładem podcastu tworzone-
go przez dzieci i młodzież, którego odbiorcą jest całe środowisko szkolne może 
być podcast biblioteki szkolnej w Dryden (USA) [5; 6, s. 162].

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w pracy daje duże możliwości nawią-
zania dialogu z młodym odbiorcą literatury. Nancy Kean jest pionierką w tym 
zakresie, a jej działania pokazują, jak bardzo twórczy i pomysłowi mogą być bi-
bliotekarze. Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu nowych technologii można 
nawet w skromnej bibliotece szkolnej stworzyć coś niezwykłego, co znajduje sze-
rokie zastosowanie i wielu naśladowców.

Na zakończenie rozważań nad możliwościami, jakie dają nowoczesne techno-
logie, warto przytoczyć stwierdzenie Janusza Morbitzera, że „komputer i Internet 
mogą pełnić jedynie funkcję wspomagającą w edukacji. Tylko wówczas spełniają 
swoje zadania, jeżeli dzięki uzyskanym za ich pomocą informacjom i umiejętnoś-
ciom będziemy uruchamiać aktywność intelektualną i powiększać zasoby własnej 
wiedzy, będziemy potrafili lepiej myśleć, będziemy dążyć do mądrości” [9, s. 17].
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Paula Gamus

Monster High jako przykład rozbudowanego 
systemu rozrywkowego dla dzieci

Jeszcze dwie dekady temu nikt nie przypuszczałby, że w społeczeństwie kon-
sumpcyjnym tak dużą rolę odgrywać będzie dziecko. Młodzi odbiorcy za sprawą 
swoich rodziców dysponują zasobami finansowymi, które szacuje się na setki mi-
lionów dolarów rocznie [3], ponadto dzieci coraz częściej sprawnie rozpoznają 
marki i zwracają na nie szczególną uwagę, przez co stają się jedną z głównych 
grup, na które oddziałują specjaliści od marketingu. Z myślą o młodych odbior-
cach przygotowuje się dziś nie tylko odrębne kanały telewizyjne, czasopisma czy 
książki, ale mogą oni coraz częściej wybierać spośród zaprojektowanych spe-
cjalnie dla nich markowych ubrań, kosmetyków oraz elektronicznych gadżetów. 
Współcześnie dziecko postrzegane jest przez specjalistów od marketingu jako 
świadomy odbiorca dóbr kultury popularnej.

Zasadniczy fragment skomercjalizowanej popkultury dziecięcej stanowią ga-
dżety przynależne do jakiegoś motywu, który nosi potencjał przeboju. Wytwory 
te to tzw. produkty totalne [11, s. 13]. Istotną cechą tego typu produktów jest 
zatarcie granicy między poszczególnymi towarami, co w rezultacie tworzy jeden 
ciąg przekazów rozrywkowych. Kluczowym elementem takiego zespołu elemen-
tów jest konkretny niezmienny motyw, łatwy do rozpoznania przez odbiorców. 
Strategia marketingowa ukierunkowana na młodzież i dzieci, której fundament 
stanowi produkt totalny, ma jeden zasadniczy cel – sprzedać i zarobić jak naj-
więcej. Inna z cech charakteryzujących produkt totalny to globalność. Oznacza, 
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że produkty te przekraczają granice terytorialne, etniczne, religijne, ekonomicz-
ne itd. Zanik granic powoduje, że produkty popkultury dostępne są niemalże 
w każdym miejscu na Ziemi niezależnie od tego, gdzie zostały wyprodukowa-
ne. Dlatego tak ważne jest, by wytwory te odznaczały się niezmiennym moty-
wem przewodnim. Ostatnia właściwość produktu totalnego to intermedialność 
i multimedialność, czyli migracja pomiędzy różnymi przekaźnikami medialny-
mi. Mowa tu o filmach, serialach, kreskówkach, grach komputerowych, czasopi-
smach, komiksach itp. Elastyczna forma tych produktów przyczynia się do kre-
owania nowych przeżyć wśród odbiorców [1, s. 32].

Od kilku lat światowy rynek książki i filmu został zdominowany przez motywy 
mające swe źródła w słowiańskim folklorze, czyli przez wampiry. Niewątpliwie 
zasadniczy wpływ na nagły wzrost zainteresowania tą tematyką, zarówno u doro-
słego, jak i młodego odbiorcy, miało opublikowanie cyklu Zmierzch, do którego 
zalicza się cztery książki amerykańskiej autorki Stephenie Meyer. Powieści  Meyer 
zyskały rzesze wiernych fanów na całym świecie [10]. Prawdopodobnie nie do-
szłoby do tego, gdyby nie elementy produktu totalnego napędzające sprzedaż 
książek. Sygnalizowały one nieustannie, że obowiązującym trendem kulturowym 
są wampiry wykreowane przez Meyer. Sukces Zmierzchu sprawił, iż na rynku 
pojawiło się wiele podobnych powieści nawiązujących do koncepcji wampira 
stworzonego przez Meyer1.

Na przestrzeni wieków wampir miał mnóstwo wcieleń, występował w różnych 
gatunkach literackich, poczynając od powieści gotyckiej na romansie kończąc. 
Niezależnie od epoki, gatunku literackiego czy typu wizerunku temat wciąż się 
rozwija i zyskuje coraz większe zainteresowanie. Jedno jest pewne – twórcy po-
wieści i filmów nieprędko wrócą do upiornego portretu krwiopijcy, którego za-
stąpił łagodny i przyjazny wampir romantyczny.

Intensywność zainteresowania sprawami nadnaturalnymi zdominowała rynek 
wydawniczy nastawiony na odbiorcę młodzieżowego. Nic też nie zapowiada, aby 
to zjawisko miało niebawem osłabnąć. Popularne książki dla młodzieży to kwit-
nący sektor branży wydawniczej, a jego główny nurt stanowią powieści fantasy 
i grozy. Najpopularniejszą literaturą dla dzieci są baśnie i bajki. Tworzeniem ba-
jek zajął się nawet sam Bram Stoker, autor powieści Drakula. W 1881 r. wydał 
zbiór opowieści dla młodych odbiorców zatytułowany Under the sunset, który 
często uważany był za zbyt przerażający dla młodych umysłów, dlatego też fabułę 
opowieści z dreszczykiem dla najmłodszych nieco wygładzono. To samo spotka-
ło literacką postać wampira, którą dostosowano do wymogów współczesnych od-

1 Są to m.in. serie: Dary Anioła autorstwa Cassandry Clare, Nocna Łowczyni Jeaniene Frost, 
Akademia wampirów Richelle Mead lub Błękitnokrwiści Melissy de la Cruz.
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biorców. Obecnie na rynku książki nie brakuje tytułów dla dzieci z popularnym 
wampirem w tle, np. seria Wampirek Angeli Sommer-Bodenburg2.

Mnogość kreacji wizerunku wampira w literaturze i filmie sprawiła, że niektó-
rzy zaczęli poszukiwać innych dróg implementacji swoich pomysłów w istnie-
jący nurt. Przykładem tego jest realizacja serii lalek znanych pod nazwą Mon-
ster High. Kolekcja została wykonana i zaprojektowana przez Garretta Sandera 
(wykonanie) i Kelly Rilley (grafika), natomiast za produkcję odpowiedzialna 
jest firma Mattel, produkująca również lalkę Barbie. Monster High ukazały się 
w 2010 r. Niepowtarzalny w tych lalkach jest motyw przewodni, jakim posłużyli 
się twórcy przy projektowaniu każdej z nich. Seria składa się z kilkunastu lalek, 
z których każda ma swój oryginalny wygląd wzorowany na postaciach z powieści 
gotyckich, horrorów i legend. Z oficjalnej strony Monster High [5] można dowie-
dzieć się, że powstałe lalki to „potomkowie sławnych potworów”, np.: Draculaura 
to córka hrabiego Drakuli, Frankie Stein jest wnuczką Frankensteina, Clawdeen 
Wolf jest córką wilkołaka itd. Lalki można zakupić pojedynczo bądź w komple-
tach. Występują również zestawy tematyczne ze specjalnymi gadżetami i ubrania-
mi, np.: pidżama party, halloween itp. Inną niezwykłą cechą tych zabawek jest ich 
modułowość. Każda lalka z serii składa się z kilku części, które można dowolnie 
łączyć. Ciekawą alternatywą dla gotowej zabawki jest opcja zakupu poszczegól-
nych części, co daje możliwość stworzenia własnego oryginalnego „potwora”. To, 
co należy tutaj nadmienić, to szczególna dbałość o wykonanie owych potwor-
nych zabawek. Każda lalka ma niepowtarzalny kształt głowy (uszy, rogi, szwy, 
włosy), do tego wyposażona jest w zestaw ubrań, który składa się z kilku, a nawet 
kilkunastu części. W komplecie znaleźć można nawet rajstopy czy rękawiczki. 
Oczywiście w sprzedaży dostępne są różnego rodzaju dodatkowe gadżety uzupeł-
niające serię, jak np.: samochody, toaletki, łóżka oraz cała gama ubrań. Podobnie 
jak w przypadku Barbie, kolekcja Monster High występuje w dwóch wariantach 
płciowych.

W maju 2010 r., po premierze lalek firma Mattel na oficjalnej stronie poświęco-
nej Monster High umieściła 27 animowanych filmów, z których każdy trwa nie-
spełna dwie minuty. Bohaterami tych krótkich historii są postacie lalek Monster 
High. Tematyka odcinków skupia się na perypetiach uczniów jednej z amerykań-
skich szkół, do której uczęszczają „normalsi”, czyli zwykłe dzieci oraz RAD-owcy, 
czyli niezwykłe dzieci sławnych potworów [7]. Kolejna seria filmów animowa-
nych ukazała się w 2011 r. i tym razem długość trwania odcinków zwiększyła się 
niemal dwukrotnie (trzy i pół minuty). Cała seria liczy 36 odcinków o podobnej 

2 Ma ona swój odpowiednik w wydaniu dla dorosłych: Wpuść mnie autorstwa Johna Ajvidego 
Lindqvista, co jest przykładem na to, że ta sama historia może przybierać różne kształty w zależnoś-
ci od tego, komu się ją podaje.
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do pierwszej serii tematyce. Następny, czyli trzeci udostępniony sezon liczy 42 
dwuipółminutowe odcinki, utrzymane w klimacie poprzednich serii. Ten sezon 
ukazał się pod koniec 2011 r. Ostatni sezon ukazał się w 2013 r. Seria ta składa się 
jedynie z 14 odcinków, nie odbiegających tematycznie od wcześniejszych sezo-
nów. Dodatkowym elementem w serii animowanych filmów są odcinki specjalne. 
Na potrzeby polskiej edycji filmów Monster High nagrano nawet piosenkę pt.: 
Fright Song w wykonaniu Ewy Farny. Do utworu nakręcono również teledysk.

Niezwykle ważnym produktem pochodnym, czerpiącym w różnym stopniu 
z filmów animowanych, są książki autorstwa Lisi Harrison – kanadyjskiej autor-
ki tworzącej powieści dla młodzieży3. Harrison jest autorką czterech powieści 
z cyklu Monster High. Powstały one na przestrzeni dwóch lat, od 2010 do 2012 r. 
W Polsce pierwsza część, tj.: Upiorna szkoła, ukazała się w maju 2011 r. nakładem 
wydawnictwa Bukowy Las. Kolejny tytuł z tej serii to Upiór z sąsiedztwa, opubli-
kowany w Polsce we wrześniu 2011 r. Trzecia część cyklu nosi tytuł O wilku mowa 
i ukazała się w lutym 2012 r. Ostatni tom pod tytułem Po moim trupie wydano 
we wrześniu tego samego roku. Każda z książek liczy średnio 280 stron formatu 
zbliżonego do A5. Wydawnictwo Bukowy Las odpowiedzialne za opublikowa-
nie tych czterech pozycji, śladem innych wydawnictw mających doświadczenie 
w wydawaniu podobnych tytułów, postarało się o dwa warianty oprawy, tj. mięk-
ką ze skrzydełkami oraz twardą. Poza tym w księgarniach dostępne są też tzw. pa-
kiety, czyli komplet czterech części zapakowany razem. Do pakietu dołączany jest 
Zabójczo stylowy notes, który jest połączeniem poradnika z pamiętnikiem i/lub 
kalendarzem. Powieści Harrison na język polski przełożone zostały przez Ewę 
Pater, która przetłumaczyła jeszcze kilka innych książek dla wydawnictwa Bu-
kowy Las, między innymi Córki amerykańskiej autorki Joanny Philbin. Monster 
High w polskiej wersji wydano z oryginalnym projektem okładek Bena Mautne-
ra. Na każdej książce umieszczono charakterystyczną dla Monster High czaszkę, 
swoiste logo tego systemu rozrywkowego.

W 2012 r. opublikowano drugą serię powieści, autorstwa amerykańskiej pisar-
ki Gitty Daneshvari4. Jak można dowiedzieć się ze strony poświęconej Monster 
High, ten cykl skierowany jest do nieco młodszego odbiorcy niż wcześniejsze 
książki [4]. Seria składa się z czterech tomów, z czego dotychczas w Polsce uka-
zały się trzy: Przyjaciółki na zabój (listopad 2012 r.), Przyjaciółki i niezła heca 
(maj 2013 r.) oraz Przyjaciółki się nie boją (listopad 2013 r.). Premiera czwartego 
tomu zatytułowanego Przyjaciółki na zawsze razem zaplanowana jest na kwie-

3 Lisi Harrison jest twórczynią serii Elita, której kolejne tomy są bestsellerami w USA. W 2008 r. 
seria została zekranizowana [2].

4 Wcześniejsza twórczość tej autorki to Anna w Nowym Jorku, czyli życie z (ob)ciachem. Powieść 
w Polsce ukazała się w 2010 r., nakładem wydawnictwa W.A.B.
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Fot. 1. Okładki polskiego wydania I serii powieści Monster High autorstwa Lisi Harrison
Źródło: http://bukowylas.pl/ksiazki/monster-high-1-0

Fot. 2. Okładki polskiego wydania II serii powieści Monster High autorstwa Gitty Daneshvari
Źródło: http://bukowylas.pl/ksiazki/monster-high-2

cień 2014 r. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej serii i ta została wydana 
w dwóch wariantach oprawy (broszurowa ze skrzydełkami i twarda). Wydawca 
i tłumacz pozostał taki sam jak w przypadku pierwszego cyklu. To, co wyróżnia 
drugą serię, to zamieszczone w niej ilustracje poprzedzające kolejne rozdziały 
powieści, co może wskazywać, że odbiorcami tej serii mają być młodsze dzie-
ci, niż było to w przypadku serii autorstwa Harrison. Okładki do drugiej serii 
zostały zaprojektowana przez wydawcę Bukowy Las. Co ciekawe wydawnictwo 
proponuje czytelnikom tę serię w wersji e-booka zapisanego w formacie MOBI.

Powieści Monster High są różnie oceniane przez odbiorców, jednak więk-
szość opinii jest pozytywna. Fani doceniają fakt, że książki są napisane prostym 



125

językiem i traktują o problemach bliskich młodym ludziom. Poniżej znajduje się 
kilka wypowiedzi internautów, zamieszczonych w dziale recenzji na stronie księ-
garni Empik:

Świetna książka! Szybko i przyjemnie się ją czyta. Jest oryginalna, zaskaku-
jąca i idealna na wakacje, bo nie przynudza długimi opisami.

Jak do tej pory przeczytałam wszystkie wydane tomy i nie zawiodłam się. 
Książki są lekkie i przyjemnie się je czyta. Podoba mi się to, że nie jest to taka 
zwykła książka. Uczy nas ona tolerancji i pokazuje jak to jest być nie akcepto-
wanym. Bardzo Polecam!

Książka naprawdę świetna, wciągająca dla nastolatków, których nie kręcą 
lektury historyczne, za to lubią zwariowane przygody i rozterki sercowe.

Książki z serii Monster High spotykają się również z pozytywną oceną osób 
dorosłych, co jest nie bez znaczenia w przypadku literatury dla dzieci i młodzieży. 
Poniżej zaprezentowane zostały przykłady takich opinii, zaczerpniętych z działu 
recenzji księgarni Empik.

Po raz kolejny będę upierała się przy tym, że Pani Harrison w dość ory-
ginalny sposób uczy nasze dzieciaki tolerancji wobec inności. I dzięki temu 
książka jest naprawdę godna polecenia. W „Po moim trupie” poruszono jesz-
cze jeden problem – autorytarnych rodziców oraz ich wymagań w stosunku do 
dzieci tak znacznie nieraz odbiegających od tego czego one pragną. Czy pole-
cam? Oczywiście, że tak. I w związku z tym po raz kolejny apeluję do rodziców 
– pozwalajcie dzieciom czytać zabawne opowieści nawet jeżeli są o potworach 
lub Wam wydają się mniej wartościowe od klasyki. Możecie się bardzo zdzi-
wić gdy dziecko poprosi o kolejne tomy i wbrew wszystkiemu pokocha książki.

Moja siostra była zachwycona gdy otrzymała pakiet Monster High. Książki 
są fajnie napisane. Notesu używa codziennie i nie chce się z nim rozstawać, 
a książki zabiera wszędzie. Bardzo polecam.

Przyzwolenie dorosłych opiekunów dzieci na kontakt z Monster High budzi 
niekiedy kontrowersje. Teolodzy zwracają uwagę na to, że kontakt z tym wytwo-
rem popkultury niesie duże zagrożenie duchowe dla młodych odbiorców [9].

Powieści Monster High to tylko kolejny przykład z wielu elementów produktu 
totalnego. Pewnego rodzaju nawiązaniem do tych książek są różnego typu ma-
lowanki, „szkicowniki”, książeczki „modowe”, zbiory łamigłówek oraz albumy. 
Za tego rodzaju publikacje odpowiedzialne jest wydawnictwo Egmont Polska. 
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Podobne rozwinięcie motywów książkowych stanowi magazyn „Monster High”, 
którego wydawcą jest również Egmont Polska. Czasopismo ukazuje się od marca 
2012 r. i jest kierowane do dziewczynek w wieku 8-12 lat. Każdy numer zawiera 
ok. 40 stron różnego rodzaju porad, ciekawostek i quizów [6]. Do magazynu do-
łączane są też upominki w postaci plakatów, biżuterii itp.

Kolejny sektor produktów w machinie marketingowej Monster High to róż-
nego rodzaju pluszowe zabawki, artykuły papiernicze, torby, akcesoria szkolne, 
odzież, przywieszki, breloki, gry planszowe, puzzle, kosmetyki, biżuteria oraz 
elektronika, np.: pendrive’y, odtwarzacze mp3, słuchawki, zegarki. Większość 
z wymienionych artykułów promocyjnych dostępna jest w internetowym sklepie 
firmy Mattel. Wiele wyrobów z Monster High można znaleźć również na innych 
portalach internetowych zajmujących się rozprowadzaniem produktów dla dzieci.

Niezwykle ciekawym elementem spośród wszystkich gadżetów powiązanych 
z Monster High są kostiumy dla dzieci firmy Party City, będące kopią strojów la-
lek wyprodukowanych przez Mattel [8]. Z pewnością jest to produkt, który umili 
niejedną zabawę urodzinową.

W czasach zwracania szczególnej uwagi na potrzeby najmłodszych człon-
ków społeczeństwa, kultura masowa ukierunkowana jest w znacznym stopniu 
na dzieci i młodzież, stanowiących niezaprzeczalnie jej kluczowych odbiorców. 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie publiczności powstają produkty, z których 
część staje się motywem wiodącym na przestrzeni kilku lat. Omówiony przy-
kład marki Monster High pokazuje, że baza dla produktu totalnego nie musi być 
zaczerpnięta z książki czy filmu. W tym przypadku niezwykłe zainteresowanie 
wampirami oraz innymi motywami wywodzącymi się z literatury gotyckiej za-
inicjowało powstanie linii lalek, które z czasem przetransformowano do postaci 
książek, czasopism i gier, tworząc tym samym niezwykle rozbudowany system 
rozrywkowy.

BIBLIOGRAFIA

  1. HAS-TOKARZ Anita. W.I.T.C.H.(mania) jako przykład globalnego produktu medial-
nego dla dzieci. W: DYMMEL Anna (red.). Bestsellery. Literatura popularna odbior-
cy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa. Lublin: Wydaw. UMCS, 2009, 
s. 29 46. ISBN 9788322729809.

  2. Lisi Harrison. W: Lubimyczytać.pl [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://
lubimyczytac.pl/autor/6388/lisi-harrison. Stan z dnia 03.02.2014.

  3. MCNEAL James N. The Kids Market: Myths and Realities. New York: Paramount 
Market Publishing, 1999. ISBN 0-9671439-1-8.

  4. Monster High – Magazyn. W: Wikia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://
pl.monsterhigh.wikia.com/wiki/Monster_High_-_Magazyn. Stan z dnia 10.03.2014.



127

  5. Monster High [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.monsterhigh.
com/pl-pl/index.html. Stan z dnia 10.03.2014.

  6. Monster High nowe pismo dla dziewczynek. W: Media2.pl [Dokument elektronicz-
ny]. Tryb dostępu: http://media2.pl/media/90293-Monster-High-nowe-pismo-dla-
-dziewczynek.html. Stan z dnia 10.03.2014.

  7. Monster High. W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pl.wi-
kipedia.org/wiki/Monster_High. Stan z dnia 10.03.2014.

  8. Party city [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://reviews.partycity.com  
/2025/271439/reviews/category.htm?sortOrder=avgRatingAsc. Stan z dnia 10.03.2014.

  9. PUŚCIKOWSKA Agata. Monstery z dziecięcego pokoju. W: „Gość Niedzielny” [Do-
kument elektroniczny]. 2013, nr 4. Tryb dostępu: http://gosc.pl/doc/1432492.Mon-
stery-z-dzieciecego-pokoju/2. Stan z dnia 10.03.2014.

10. SCHUKER L. A. E. Wojna hitów: „Potter” kontra „Zmierzch”. „Dziennik Polska, Eu-
ropa, Świat”. 2009, nr 170, s. 4. ISSN 1895-6742.

11. ZAJĄC Michał. Raport o książce dla dzieci i młodzieży. Warszawa, Biblioteka Analiz 
2003. ISBN 83-89143-14-3.



128

Anna Stachowicz

Wspieranie czytelnictwa u dzieci upośledzonych 
umysłowo w stopniu umiarkowanym 
na przykładzie Biblioteki w Zespole Szkół 
Specjalnych nr 4 w Łodzi

Historia powstania Biblioteki w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi jest 
nierozerwalnie związana z początkami kształtowania się Szkoły. Przypadają one 
na lata 1959-1960. Pierwszą inicjatorką i założycielką Szkoły Podstawowej Spe-
cjalnej nr 128 w Łodzi była Jadwiga Janicz-Piaskowska, doskonała organizatorka 
pracy pedagogicznej. W tym czasie szkoła mieściła się w starym budynku przy 
ulicy Szpitalnej 9/11. Nauczyciele mieli do dyspozycji dziewięć pomieszczeń 
lekcyjnych i salę gimnastyczną, a szkoła liczyła 122 uczniów. Kolejnym dyrek-
torem Szkoły w latach 1960-1964 był Józef Rosłonek, który w znacznym stopniu 
przyczynił się do modernizacji placówki (doposażenie w sprzęt i pomoce dy-
daktyczne). Następnym gospodarzem i dyrektorem Szkoły w latach 1964-1982 
został Franciszek Sikora. Nadrzędnym celem jego wszelkich działań było dobro 
dziecka. W czasie swojej działalności inicjował nowe formy dydaktyczne i samo-
kształcenie nauczycieli. Propagował lekcje pokazowe dla nauczycieli szkół spe-
cjalnych i niestrudzenie walczył o poprawę warunków lokalowych. We wrześniu 
1971 r. szkoła została przeniesiona do nowej siedziby przy ulicy Mazowieckiej, 
gdzie mieściły się niewielkie pomieszczenia lekcyjne. Kilka oddziałów zostało 
przeniesionych do budynku Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Niciarnianej 
2a. Od 1974 r. wszystkie oddziały zostały przeniesione do obecnego budynku, 
a rok później placówka rozrosła się w wyniku połączenia szkół – SPS nr 128 i SPS 
nr 165 z ulicy Targowej 77. W następnych latach (1982-2003) funkcję dyrektora 
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szkoły pełniła Jadwiga Galicka-Załęska. Jej zasługą było zorganizowanie, pierw-
szego w  historii szkolnictwa specjalnego, oddziału przedszkolnego i zespołu 
edukacyjno-terapeutycznego. W tym okresie placówka przeszła kolejne remon-
ty, pozyskała nowy budynek, do którego przeniosła oddział przedszkolny i klasy 
nauczania początkowego. Ważnym etapem w rozwoju szkoły było pozyskanie 
do współpracy ze szkołą szerokiego kręgu instytucji wspomagających działal-
ność dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą. Zasługą ówczesnej dyrektor było 
nawiązanie kontaktów z wydziałem pedagogicznym Uniwersytetu Łódzkiego 
(w szkole odbywały się praktyki studenckie). Ważnym wydarzeniem w historii 
szkoły było otrzymanie w 1985 r. imienia i sztandaru. Patronem szkoły został 
Jan Brzechwa. Rok 2000 nadał ostateczny kształt i nazwę placówki. Powołany 
został Zespół Szkół Specjalnych nr 4, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa 
Specjalna nr 128 i Publiczne Gimnazjum Specjalne nr 4. Obecnie dyrektorem 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 im. Jana Brzechwy w Łodzi jest Maria Pielas.

Miejscem ważnym i szczególnym dla nauczycieli i uczniów placówki jest bi-
blioteka szkolna. W bogatym księgozbiorze znajdują się: pięknie ilustrowane 
książeczki dla dzieci z dużym drukiem, literatura młodzieżowa, dział powieści 
historycznej, przygodowej, science fiction i lektury szkolne. Nauczyciele korzy-
stają z zasobów dobrze zaopatrzonej biblioteczki pedagogicznej. W bibliotece ist-
nieje Centrum Multimedialne, wyposażone w sprzęt komputerowy, które stwo-
rzyło możliwość organizowania ciekawych zajęć edukacyjno-wychowawczych, 
służące dzieciom do zabaw i rozwijania zainteresowań. Przewodnim hasłem bi-
blioteki jest motto W bibliotece można wszystko. W bibliotece zatrudniona jest 
tylko jedna osoba, której wieloletnia praca i doświadczenie w relacjach z dziećmi 
upośledzonymi przynosi wspaniałe efekty na polu bibliotecznym.

Pojęcie „upośledzenie umysłowe” jest terminem bardzo obszernym, złożo-
nym i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Różne definicje prezentowa-
ne w wielu opracowaniach, wpłynęły również na różnorodność interpretacyjną. 
Często termin „upośledzenie umysłowe” używany jest zamiennie z pojęciem 
„niedorozwój umysłowy” lub „niepełnosprawność intelektualna”. Pojęcie „upo-
śledzenie umysłowe” jest szeroko rozumiane zarówno ze względu na zróżnico-
wane stopnie upośledzenia umysłowego, jak również ze względu na zaburze-
nia sprawności motorycznej, zaburzenia zachowania emocjonalnego, uwagi, 
pamięci, myślenia i dysfunkcje, jakie mu towarzyszą. Jedną z pierwszych prób 
określenia upośledzenia umysłowego była definicja Kraepelina z 1915 r. Termin 
„oligofrenia” określił grupę złożoną pod względem etiologii, obrazu klinicznego 
i zmian morfologicznych anomalii rozwojowych, która posiada wspólną podsta-
wę patogenetyczną, a mianowicie totalne opóźnienie rozwoju psychicznego [3, 
s. 18]. Oligofrenią, czyli niedorozwojem umysłowym, nazywane jest wrodzone 
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lub istniejące od wczesnego dzieciństwa obniżenie zdolności rozwoju intelektu-
alnego [3, s. 21]. Wybitny polski profesor Janusz Kostrzewski, który zajmował się 
psychologią kliniczną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz psychometrią, odróż-
nia termin „upośledzenie umysłowe” od pojęcia „niedorozwój umysłowy”. Ter-
minem „upośledzenie umysłowe” określa istotnie niższy od przeciętnego ogólny 
poziom funkcjonowania intelektualnego, występujący łącznie z upośledzeniem 
w zakresie przystosowania się ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym. 
Terminem „niedorozwój umysłowy”, inaczej oligofrenią, Kostrzewski nazywa te 
przypadki upośledzenia umysłowego, które powstały w okresie rozwojowym (tj. 
w okresie okołoporodowym lub później). Zahamowanie rozwoju intelektualnego 
to według Kostrzewskiego „okresowe zatrzymanie się rozwoju, rokujące powrót 
do normy” [3, s. 21]. Z kolei Maria Grzegorzewska [1, s. 17] wyróżnia dwa ter-
miny dotyczące upośledzonych umysłowo: oligofrenia i otępienie. Wskazuje na 
potrzebę rozgraniczenia tych terminów i tak je określa: „Oligofrenią nazywamy 
niedorozwój umysłowy od urodzenia dziecka lub najwcześniejszego dzieciństwa, 
występuje tu zawsze wstrzymanie rozwoju mózgu i wyższych czynności nerwo-
wych, podczas gdy otępienie występuje później jako osłabienie, rozpad procesów 
korowych, uszkodzenie czynności umysłowych dotychczas pełnowartościowych 
[3, s. 22].

W literaturze wyróżnia się następujące kryteria, według których rozpoznaje się 
upośledzenie umysłowe:

• kryterium psychologiczne,
• kryterium ewolucyjne,
• kryterium społeczne,
• kryterium pedagogiczne,
• kryterium lekarskie [2, s. 71].
Kryterium psychologiczne uwzględnia całą osobowość dziecka. W jego ramach 

dokonuje się pomiaru stopnia rozwoju intelektualnego. Kryterium ewolucyjne 
polega na tym, iż badacz porównuje poziom rozwoju czynności orientacyjno-po-
znawczych, intelektualnych, emocjonalnych, motywacyjnych, wykonawczych, 
w  tym poziom rozwoju mowy, rozwoju motorycznego itp. badanego dziecka 
z  poziomem wymienionych czynności prawidłowo rozwijającego się dziecka. 
Kryterium społeczne opiera się na założeniu, że istotnym celem człowieka jest ta-
kie przystosowanie się do otoczenia, aby móc prowadzić niezależną egzystencję. 
Kryterium pedagogiczne bierze pod uwagę możliwości wychowania i nauczania 
dzieci upośledzonych umysłowo. Kryterium lekarskie uwzględnia całokształt ba-
dań lekarskich, w tym badania ambulatoryjne [2, s. 71-73].

Najbardziej znana jest klasyfikacja psychologiczna, która uwzględnia pomiar 
stopnia rozwoju intelektualnego. Iloraz inteligencji według kryterium psycho-



131

logicznego stanowi znaczący wskaźnik upośledzenia umysłowego. Nie może on 
jednak przesądzać o możliwościach dziecka, a powinien być traktowany jako 
czynnik orientacyjny. Obecnie w szkołach specjalnych obowiązuje następująca 
klasyfikacja:

• upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim,
• upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym,
• upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym,
• upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
Wyżej wymienione kryteria i klasyfikacje należą do najbardziej znanych i pod-

stawowych w psychologii. W niniejszym artykule skoncentrowano się na pracy 
bibliotekarza z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym.

Dzieci upośledzone umysłowo nie wyróżniają się swym wyglądem zewnętrz-
nym wśród rówieśników i dopiero po wnikliwej obserwacji można zauważyć 
istotne odchylenia w funkcjonowaniu określonych czynników psychofizycznych. 
Charakteryzuje je przede wszystkim brak samodzielności w myśleniu, upośle-
dzona zdolność myślenia abstrakcyjnego, brak koncentracji uwagi (krótkotrwa-
ła, mało podzielna, łatwo ulega zakłóceniu). Trudnością dla tych dzieci jest zapa-
miętywanie (zasadniczo słaba pamięć), tworzenie pojęć, utrwalanie wiadomości, 
trudne wnioskowanie, rozumienie i kojarzenie (czasem nieprawidłowe). Dobra 
jest natomiast pamięć mechaniczna, zaś pamięć logiczna jest w dużym stopniu 
zaburzona. Odtwarzanie informacji odbywa się według zapamiętanej kolejności. 
Dlatego dzieci te mają trudności z „odpytywaniem na wyrywki”. Spostrzeganie 
jest u nich niedokładne i często wybiórcze, co wiąże się ze znacznym zaburze-
niem procesu analizy i syntezy. Trudności sprawia analizowanie kształtu i ma-
teriału przedmiotu, różnicowanie barw, odrębności przedmiotów, powiązanie 
w całość określonych elementów. Poważnym problemem w pracy nad tekstem 
są trudności w rozpoznawaniu liter, czytaniu oraz w rozumieniu przeczytanego 
tekstu. Dlatego główną zasadą pracy nauczyciela, bibliotekarza jest praca indywi-
dualna. Ma on za zadanie poznać zainteresowania i potrzeby dziecka, jego moż-
liwości poznawcze, tempo czytania i ewentualne trudności, jakie mogą wystąpić 
przy poznawaniu tekstu.

Szczególną grupę czytelniczą tworzą uczniowie, u których stwierdzono upoś-
ledzenie w stopniu umiarkowanym. Częściej niż u osób z normą intelektualną 
występują u nich różne defekty. Tak więc rozwój czytelnictwa wśród tej grupy ma 
ogromne znaczenie w realizacji celów rewalidacyjnych. Pomaga on w korygowa-
niu nieprawidłowości i braków rozwojowych. Okres szkolny najbardziej sprzyja 
tworzeniu nawyków czytelnictwa i wielkim błędem byłoby nie wykorzystać go 
w pełni. Jeśli u dzieci upośledzonych umysłowo nie zostanie wyrobiony nawyk 
czytania, nie rozbudzi się w nich zainteresowania książką i czasopismem, to nie 
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poczuje ono i później potrzeby spontanicznego czytania i stanie się wtórnym 
analfabetą. Nie można poddać się pokutującej opinii, że z takimi dziećmi nie 
warto się zbytnio trudzić, bo i tak nic z tego nie będzie. Należy jednak pamiętać, 
że istnieją pomiędzy nimi różnice indywidualne. Poznanie tych różnic przez na-
uczyciela-bibliotekarza jest podstawą pracy z czytelnikiem. Konieczna jest tak-
że znajomość ucznia pod względem charakterologicznym, tzn. wiedza, czy jest 
on nadmiernie pobudliwy czy zahamowany, czy posiada zdolność przeżywania 
uczuć wyższych – moralnych, społecznych, estetycznych, czy cechuje go duże 
mniemanie o sobie czy też brak wiary we własne siły. Istotną rolę odgrywa też 
znajomość środowiska wychowawczo-rodzinnego, gdyż wiele dzieci pochodzi 
z ubogich, zaniedbanych bądź patologicznych rodzin. Praca nauczyciela-biblio-
tekarza w szkole specjalnej obejmuje cały wachlarz oddziaływań, często okre-
ślanych mianem terapii czytelniczej. W jej skład wchodzą między innymi indy-
widualna praca z uczniem – rozmowa, zapoznanie z książką jako przedmiotem 
do oglądania i omawiania ilustracji, głośne czytanie, oglądanie albumów, pomoc 
przy pracach porządkowych i organizacyjnych w bibliotece, wycieczki do innych 
bibliotek i  instytucji kulturalno-oświatowych, jak: muzea, wystawy, teatr, kino. 
Ma to na celu wykształcenie nawyków, które spowodują iż po zakończeniu nauki 
w szkole, młodzież dalej będzie odwiedzała te miejsca.

W bibliotece, która jest tematem niniejszego opracowania, bibliotekarka wspa-
niale zorganizowała pracę z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Wiedząc, że 
dzieci te mało czytają, a sam proces czytania sprawia im kłopot, żeby zachęcić je 
do tego, żeby w ogóle czytały (a wraz z nimi rodzice) w bibliotece jest przez cały 
rok prowadzony konkurs czytelniczy. Bibliotekarka umawia się z nauczycielami 
w każdy piątek tygodnia na konkretną godzinę lekcyjną i dzieci całą klasą przy-
chodzą do biblioteki. W ten sposób wykształciła się forma lekcji bibliotecznej. 
Każdy z uczniów ma założony zeszyt lektur. W zeszycie, z uwagi na swe ułom-
ności, nie opisują treści książki, ale wpisują nazwisko autora, tytuł, jeśli potrafią 
tworzą rysunek obrazujący wybrany fragment z książki. Dla dzieci, które czytają 
z rodzicami polecane są książeczki „konkretniejsze” i są to głównie bajki, a dzieci, 
które próbują czytać same otrzymują książki obrazkowo-słowne z dużym dru-
kiem (mało tekstu dużo obrazków). Za każdą przeczytaną książkę otrzymują na-
klejkę (umieszczaną z tyłu zeszytu), żeby wizualizowały one, ile pozycji w ciągu 
roku udało im się (samemu lub z rodzicami) przeczytać. Dziecko z największą 
liczbą naklejek na zakończenie roku szkolnego otrzymuje dyplom. W trakcie 
lekcji bibliotecznej dzieci nie tylko wypożyczają książki, ale również odbywają 
zajęcia uzgodnione wcześniej z nauczycielami. Temat zajęć może być związany 
z potrzebami szkoły, a jeśli takich zajęć nie ma, bibliotekarka wybiera dowolną 
tematykę związaną z porą roku, zbliżającymi się wydarzeniami, świętami (Boże 
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Narodzenie, Wielkanoc), dniami, okolicznościowymi (Dzień Babci, Dziadka, 
Dzień Mamy, Walentynki itp.).

Tematem jednej lekcji bibliotecznej były Igrzyska Zimowe w Soczi. Dzieci za 
pomocą ilustracji, które wizualizowały różne sporty zimowe, próbowały je wy-
mienić, a nawet przyporządkować konkretne nazwisko do dyscypliny, np. Kamil 
Stoch – skoki narciarskie, Justyna Kowalczyk – biegi narciarskie. Były chętne do 
odpowiedzi, ciekawe i zainteresowane tym, co prowadząca mówiła i pokazywała 
na obrazkach. Kontynuacją takiej lekcji są wykonywane przez dzieci prace pla-
styczne.

Lekcje biblioteczne mają zarówno dzieci z klas młodszych (od klasy pierwszej 
tj. 7-8 lat), jak i starszych (do końca gimnazjum tj. 20-21 lat). W klasach starszych 
również jest współpraca bibliotekarza i nauczyciela, ale jest to nauczyciel od ję-
zyka polskiego. Prowadząca proponuje wybór lektur, a następnie przekazuje listę 
do biblioteki. Ważne jest, aby nie przymuszać dziecka do jednego utworu, dlatego 
na liście jest ich więcej. Dzieci wybierają książkę, wypożyczają ją, by po przeczy-
taniu coś o niej opowiedzieć, i wtedy otrzymują następną. Zdarza się, że objętość 
książki ich przerasta i mówią, że np. przeczytały tylko jeden rozdział i opowiadają 
o nim. Mimo iż nie była to cała książka ważna jest chęć, nawyk i kontakt z litera-
turą. Zwieńczeniem takiego działania jest ocena z języka polskiego.

Inną formą, która ma na celu zainteresowanie dzieci książką są wycieczki do 
zaprzyjaźnionych dwóch bibliotek rejonowych. Tam pracownice bibliotek zapo-
znają dzieci z księgozbiorem, opowiadają o nim i organizują zajęcia plastyczne. 
Dzieci dzięki takim kontaktom uczą się zachowań w środkach komunikacji miej-
skiej, poznają ulice (nauczycielki opowiadają o tym, co ważnego mijają podczas 
jazdy), a co najważniejsze – wiedzą o tym, że są również inne biblioteki, z których 
mogą korzystać. Bibliotekarki z zaprzyjaźnionych bibliotek potwierdzają, że dzie-
ci odwiedzają je potem z rodzicami i korzystają z ich zasobów. Niezbędna jest 
również współpraca z rodzicami (wspólne czytanie).

Ciekawą formą pracy są zajęcia w oparciu o metodę 18 struktur wyrazowych 
Barbary Zakrzewskiej. W ten sposób zachęca się dzieci, aby uczyły się czytać. 
Dzieci czytają sylabami, bo rozróżnianie liter nie sprawia im takiej trudności, jak 
łączenie ich w wyrazy, w związku z czym czytanie sylabami jest prostsze. W tej 
formie czytelniczej bibliotekarka proponuje zabawę z wykorzystaniem krótkich 
tekstów, z których każdy czytany jest przez dzieci dwukrotnie, przy jednoczesnym 
mierzeniu czasu głośnej lektury. Element czasu wpływa na dzieci mobilizująco, 
a zarazem sprawia, że czytanie staje się przyjemnością. Dzieci muszą jednak mieć 
świadomość, że ich wysiłki nie będą oceniane żadnym stopniem. Jednocześnie 
przekonują się, że powtórne przeczytanie tekstu przyczynia się do zwiększenia 
szybkości czytania i lepszego zrozumienia treści. Z czasem bibliotekarka zachęca 
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dzieci do czytania regularnie, chociaż przez 15 minut dziennie. W ramach takiej 
formy czytelniczej zastosowanie mają również gry i domina słowno-obrazkowe, 
gdyż dzieci chętnie oglądają kolorowe obrazki, które pomagają im rozwijać wy-
obraźnię.

W bibliotece działa teatrzyk szkolny. Dzieci przygotowują przedstawienia 
związane z wydarzeniami szkolnymi, jak np.: początek roku szkolnego, Dzień 
Nauczyciela, Święta Bożego Narodzenia itp. Aby takie przedstawienie przygoto-
wać konieczna jest praca z tekstem. I tu znowu pojawia się zadanie dla bibliote-
karza. Dzieci reagują na wszystko emocjonalnie i każde potknięcie może być dla 
nich czymś strasznym. Jednak przyjęta konwencja zabawy sprawia, że chętnie 
angażują się w tego typu działania. Metoda skutecznego wykorzystania stanów 
emocjonalnych dzieci jest bardzo ważna. Dziecko nie może kojarzyć biblioteki 
wyłącznie z wypożyczeniem książki.

Przedstawienia odbywają się również w ramach zajęć pozaszkolnych. Młodsze 
dzieci najchętniej lubią czytać bądź słuchać bajek. Następnie bibliotekarka pro-
ponuje pisanie bądź opowiadanie własnych zakończeń, ilustracje, inscenizacje, 
a przy kolejnym spotkaniu poleca inne utwory tego samego autora. Dzieci upoś-
ledzone umysłowo uwielbiają tego typu zabawy. Widać u nich otwartość, zaan-
gażowanie, spontaniczność w tym co robią, a przede wszystkim uśmiech, który 
jest największą nagrodą dla bibliotekarza. Aby uzyskać takie rezultaty konieczny 
jest bliski, serdeczny kontakt nauczyciela-bibliotekarza z dziećmi-uczniami. Nie 
każdy posiada cechy, które pozwalają na pracę z takimi czytelnikami. Osoba taka 
nie powinna budzić lęku czy onieśmielenia. Jej głos powinien być spokojny i wy-
raźny, a wydawane polecenia i zwroty – jasne oraz proste. Musi się też odznaczać 
cierpliwością, bowiem polecenia trzeba niekiedy wielokrotnie powtarzać.

Ważnym elementem pracy z czytelnikiem jest wolny dostęp do półek. Dzieci 
czują się wtedy mniej skrępowane, co odgrywa istotną rolę terapeutyczną w przy-
padku czytelników specjalnej troski. Z drugiej strony wobec wielkiej liczby nic nie 
mówiących tytułów, mogą poczuć się zagubione. Aby zapobiec takim sytuacjom 
bibliotekarka rozdzieliła księgozbiór dla dzieci młodszych i starszych. Na osobnej 
półce znajdują się pozycje przeznaczone dla młodszych, niewielkie formatowo, 
kolorowe, ale o zróżnicowanym stopniu trudności. Natomiast starszym dzie-
ciom w dyskretny sposób proponuje się to, co odpowiada ich zainteresowaniom 
i możliwościom percepcyjnym. Chociaż wolny dostęp do półek stanowi pewną 
niedogodność, gdyż nie udaje się wtedy zachować ustawienia książek w porząd-
ku alfabetycznym, to stanowi on znakomitą okazję do wpajania pozytywnych 
zachowań i poszanowania książki, odpowiedzialności za utrzymanie porządku 
w pomieszczeniu, pomocy koleżeńskiej i poprawnego kontaktu z rówieśnikami. 
Szczególnie dla uczniów młodszych klas istotne jest wyrobienie nawyku uczęsz-
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czania do biblioteki, a także przekonanie, że kontakt z książką inną niż podręcz-
nik, jest przyjemnością i czymś ważnym.

Lubianą przez dzieci formą pracy jest wspólne rozwiązywanie krzyżówek za-
mieszczanych w pismach dziecięcych i młodzieżowych. Coraz częściej pomocą 
w pracy bibliotekarza jest komputer. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest wykorzy-
stywanie programów i gier komputerowych, które ułatwiają naukę czytania i po-
wodują zainteresowanie książką, np. „Koło fortuny”, seria z „Królikiem Bystrza-
kiem”, seria „CD-Romek, Alik”, seria „Klik”, „Koziołek Matołek idzie do szkoły”, 
„Sam czytam”, encyklopedie multimedialne itp. Zaletą tych programów jest to, że 
dzieci uczą się bawiąc, mogą też powtarzać konkretne ćwiczenie dowolną liczbę 
razy i natychmiast otrzymują informację zwrotną o popełnionych błędach, zaś 
krytyka ze strony maszyny jest mniej stresująca niż ze strony nauczyciela. Dzieci 
mogą wybrać optymalną dla siebie wielkość czcionki, jej kolor, a także kolor tła, 
dzięki czemu łatwiej jest czytać z ekranu. Natomiast bibliotekarz może dosto-
sować program do poziomu dziecka i czynionych przez niego postępów. Zaję-
cia takie usprawniają technikę czytania, pobudzają do myślenia twórczego, uczą 
prawidłowej pisowni, wyrabiają koordynację wzrokowo-ruchową (koordynacja 
„ręka-oko”).

W każdej bibliotece, do której przychodzą dzieci z jakimikolwiek niepełno-
sprawnościami powinna być prowadzona biblioterapia. I tak też jest w opisy-
wanej bibliotece. Czytanie jest jednym z podstawowych elementów procesu bi-
blioterapeutycznego, które prowadzi do istotnych zmian w procesie leczniczym 
i wychowawczym. Przyczynia się do wzbogacania wyobraźni, a także rozszerza 
zakres spostrzeżeń i pojęć oraz dostarcza bodźców do rozwoju emocjonalnego, 
istotnych dla wszystkich dzieci (zarówno zdrowych, jak i chorych). Prawidło-
wo przebiegający proces biblioterapii składa się z kilku etapów: samodzielnego 
czytania, słuchania lub oglądania odpowiednio dobranych środków terapeu-
tycznych (książek, fragmentów utworów, materiałów teatralnych i filmowych), 
identyfikacji z bohaterami literackimi i przeżyć doznawanych podczas kontaktów 
z  wybranym dziełem. Istotny jest także stan psychiczny podczas czytania i  po 
jego zakończeniu (odreagowanie psychicznych napięć i blokad, uczucie ulgi), 
wgląd w samego siebie, rozmowa o ważnych problemach bohaterów literackich 
i czytającego, zmiana w postawach lub zachowaniu uczestnika procesu.

Bibliotekarz szkolny często jest powiernikiem, do którego przychodzą ucznio-
wie ze swoimi troskami. Ma wtedy okazję do udzielenia pomocy bezpośrednio 
poprzez rozmowę, ale i zasugerowanie utworu, który koresponduje z nastrojem 
dziecka i wesprze je psychicznie. Biblioterapia w szkole specjalnej skierowana 
jest głównie na zaburzoną sferę emocjonalno-motywacyjną i moralno-społecz-
ną. Powinna pomagać w hamowaniu pobudliwości nerwowej, eliminować stresy, 
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wyciszać lęki, a przede wszystkim jest potrzebna w kształtowaniu i wzmacnianiu 
pożądanych postaw, wobec samego siebie i innych osób. Biblioterapia to niewy-
czerpane źródło realizowania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Nie można pominąć również kwestii estetyki i wystroju biblioteki. Powinna 
różnić się zdecydowanie od sal lekcyjnych, mieć swój szczególny klimat spra-
wiający, że chce się do tego miejsca wracać. To ważne dla rozbudzenia w dziecku 
chęci korzystania i przebywania w bibliotece.

Z powyższych przykładów wynika, że współczesna biblioteka szkolna nie 
może ignorować specyficznych trudności, z jakimi spotykają się dzieci z różnego 
rodzaju dysfunkcjami. Nauczyciel bibliotekarz musi aktywnie uczestniczyć w te-
rapii tych zaburzeń, powinien poznać jej symptomy i ograniczenia. Powinien 
też włączać się we wszystkie poczynania, które sprawią, że niepełnosprawny czy-
telnik będzie umiał korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie za sobą 
lektura i to zarówno w sferze doznań estetycznych, terapeutycznych, jak i edu-
kacyjnych. Musi zadbać o wyposażenie w odpowiednie materiały biblioteczne, 
zarówno czytelnicze, jak i multimedialne, stworzyć z biblioteki bezpieczne i przy-
jazne miejsce. Powinien mieć świadomość tego, że jeśli dzieci dysfunkcyjne nie 
otrzymają ze strony dorosłych odpowiedniego wsparcia, wyrosną na dorosłych 
z głęboko zakorzenioną niechęcią do czytania.

Wymienione i realizowane formy pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym w biblio-
tece ZSS nr 4 w Łodzi wpisują się we wszystkie teoretyczne założenia oligofre-
nopedagogiki. Działalność tej biblioteki może być przykładem potwierdzającym 
znane stwierdzenie Jana Amosa Komeńskiego, że nie ma na świecie takiej tę-
poty, której nie można niczego nauczyć. Każdy ma jakiś potencjał, tylko trzeba 
go umiejętnie odkryć i rozwijać. I tak właśnie się dzieje w bibliotece ZSS nr 4, 
gdzie naczelna zasada brzmi – nie lekceważmy żadnego czytelnika, bez względu 
na jego możliwości intelektualne.
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Część III

Czytelnictwo w środowisku naukowym
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Marek Nahotko

Wpływ nowych technologii 
na czytanie naukowe

Komunikowanie naukowe w coraz większym stopniu zapośredniczone jest 
przez media elektroniczne. Dotyczy to nie tylko publikowania naukowego – do 
czasopism elektronicznych zdążyliśmy się już przyzwyczaić – ale także form, 
które do niedawna zarezerwowane były dla kontaktów bezpośrednich. Coraz 
częściej mamy możliwość uczestniczenia w konferencjach i seminariach inter-
netowych. Oczywistym rezultatem jest stały wzrost liczby zasobów audiowizual-
nych i tekstowych obiektów cyfrowych, dostępnych w sieci i idąca za nim zmiana 
w dyskursie piśmienności. W coraz większym stopniu czytelnictwo odbywa się 
w wysoce interaktywnym środowisku cyfrowym, takim jak Web, w którym pismo 
łączone jest z elementami multimedialnymi, pozostawiając niewiele przestrzeni 
na długotrwałe czytanie obszernych fragmentów tekstu. Również nowe techno-
logie, takie jak papier elektroniczny, wydają się oferować nowe alternatywy dla 
wielu tradycyjnych form druku, a także dotychczasowego sposobu czytania.

W rozdziale zostanie przedstawiona analiza czynności czytania tekstów na-
ukowych w okresie transformacji, poprzez porównanie sposobów realizacji tego 
procesu w zależności od tego, czy dotyczy tekstów drukowanych na papierze, czy 
publikowanych w formie elektronicznej. Proces czytania zanalizowany zostanie 
z uwzględnieniem wybranych kryteriów go charakteryzujących.

Z prowadzonych badań wynika, że uczeni zarówno na papierze, jak i na ekra-
nie, rzadko czytają teksty naukowe w całości, od początku do końca. Czynią to 
raczej częściami i w porządku nieliniowym. Pod względem ciągłości w prze-



139

strzeni i czasie oba sposoby czytania różnią się więc niewiele [4]. Więcej różnic 
zachodzi pod względem głębokości czytania, a także podejmowanych przy tym 
czynności manualnych.

Jak pisze Niels Ole Finnemann, zasady hipertekstu stanowią gwałtowną episte-
mologiczną zmianę w jednowymiarowej (liniowej) nowoczesnej kulturze tekstu, 
która opisywana jest jako twarda, racjonalistyczna i represyjna tyrania [3, s. 5]. 
Obecnie jesteśmy u schyłku działania „Galaktyki Gutenberga”, opartej na tekście 
drukowanym i weszliśmy w nową „Galaktykę Turinga” mediów elektronicznych 
opartych na niesekwencyjnym i wielowymiarowym hipertekście, umożliwiają-
cym użytkownikowi wolność wyboru w tworzeniu połączeń pomiędzy różnymi 
tekstami lub pomiędzy różnymi częściami tekstu. Uważa się, że hipertekst (któ-
ry może zawierać zarówno tekst pisany, jak i elementy graficzne, tekst werbalny 
i inny dźwięk) pozwala na stosowanie więcej niż jednej ścieżki odbioru, pozosta-
wiając użytkownikowi możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek przejścia przez 
system, inaczej niż w przypadku tekstu drukowanego, gdzie kolejność postępo-
wania jest predefiniowana (następuje od początku do końca tekstu), co ogranicza 
wolność użytkownika i możliwości jego interakcji z autorem tekstu1.

Relacje pomiędzy tekstem a hipertekstem i tekstem elektronicznym dotyczą 
zagadnień związanych z takimi zjawiskami jak autor, twórca, czytelnik, użytkow-
nik, pisanie, czytanie, tekst oraz przeglądanie i nawigacja. Na przykład zagadnie-
nie hipertekstu może być rozpatrywane z punktu widzenia zasad pisania i zasad 
czytania albo też zasad integrowania obu tych czynności, co zbliża go do zasad 
interaktywności. Ponieważ systemy hipertekstowe powodują mechanizację i eks-
ternalizację przynajmniej niektórych czynności pisania i czytania, pojawiają się 
problemy znajomości sposobów i zdolności do stosowania tych systemów pisania 
i czytania, czyli piśmienności komputerowej (computer literacy) i jej związków 
z piśmiennością w ogóle.

Badacze mają wielkie problemy z wyjaśnieniem sposobu interpretacji tekstu 
w wielu rodzajach czytania multimedialnego zarówno w druku, jak i na ekra-
nie. W środowisku cyfrowym wiele cech typograficznych tekstu przejętych jest 
z kodeksów drukowanych: dostęp do strony jest łatwy, łatwe jest zaznaczanie 
(bookmarking), a zaawansowane funkcje wyszukiwawcze umożliwiają czytelni-
kowi podążanie za tematem w nieciągłym procesie czytania – przeskoki mię-
dzy stronami i serwisami. Wielu badaczy, zamiast na kontynuacji, skupia się na 
różnicach, stwierdzając, że nowa, „niematerialna” materialność tekstu cyfrowego 
koniecznie wymaga nowych sposobów czytania. Największe zmiany wiąże się 

1 Warto zauważyć, że również tekst drukowany daje czytelnikowi pewne możliwości wyboru 
sposobu i kolejności czytania, np. omijania części tekstu, przeglądania, czytania częściami itp.
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z hipertekstem – formą tekstu elektronicznego składającego się z bloków, wer-
balnych i multimedialnych, pomiędzy którymi funkcjonują elektroniczne linki.

Nie maleje także rola autora w interakcji z czytelnikiem, który dla przekonania 
tego drugiego do swoich racji ma do dyspozycji szereg nowych możliwości:

• Rośnie rola trafnego przewidywania zainteresowania użytkownika, gdyż 
w środowisku zasobów elektronicznych rośnie deficyt uwagi.

• Niezbędne jest szczegółowe projektowanie wszystkich ścieżek, za pomocą 
których użytkownicy realizują swoje potrzeby związane z tekstem; ścieżki te 
nie mogą być dziełem przypadku.

• Przydatne jest przygotowanie możliwości płynnego przeskakiwania pomię-
dzy czytaniem a przeglądaniem/nawigacją, a także różnymi sposobami czy-
tania i różnymi sposobami wyszukiwania.

Jednym z najbardziej odpowiedzialnych zadań autora hipertekstu jest za-
projektowanie możliwości zmian w sposobie stosowania hipertekstu, których 
użytkownik dokonuje za każdym razem, gdy chce lub musi dokonać wyboru, 
to znaczy, gdy dokonuje się przejście z czytania na przeglądanie lub nawigację 
i z powrotem do czytania. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma sposoba-
mi korzystania z hipertekstu polega na różnicy pomiędzy bierną, odbiorczą rolą 
czytelnika i aktywną rolą autora. Użytkownik podczas wyszukiwania porzuca 
bierne zachowania czytelnika stając się bardziej aktywnym, co zbliża go w jakimś 
stopniu do roli autora.

O ile fizyczne aspekty czytania na papierze są zwykle traktowane naturalnie, 
więc łatwo jest uzyskać „zanurzenie” w treści, to nowe narzędzia (czytniki e-ksią-
żek i tablety) nieuchronnie powodują skierowanie uwagi na materialność tekstu 
i dotyk przedmiotu służącego czytaniu. Podczas oceny urządzeń elektronicznego 
papieru zwraca się uwagę na takie aspekty jak estetyka, waga, nawigacja manual-
na i czytelność, łatwość klikania i jakość nawigacji. Komentuje się rozmiary ekra-
nu, poziom kontrastu, refleksy świetlne, dopasowanie fontów oraz możliwości 
zastosowania urządzenia w różnych okolicznościach, np. podczas podróży. Zwra-
canie uwagi na czynniki związane z nową formą czytania wydaje się oczywiste. 
Jednak każda technologia czytania, w którymś momencie była nowa, a kolejnym 
pokoleniom włączenie zastosowania dominującej technologii czytania do prak-
tyki społecznej zajmuje zwykle lata, tak samo w przypadku tabliczek glinianych, 
zwojów, rękopisów, druków czy tekstu elektronicznego.

W literaturze wyróżnia się wiele rodzajów czytania. Część z nich dotyczy czy-
tania bez względu na środowisko, w którym się odbywa, inne – charakteryzują 
czytanie elektroniczne. Kategoryzacja odbywa się według kryterium:

• funkcji użytkownika tekstu elektronicznego – ciągłe wybory między funkcją 
czytania i nawigacji;
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• szybkości czytania – od czytania uważnego do skanowania dla odszukania 
słowa, nazwiska itp.;

• aktywności czytania – czytanie aktywne, celowe i pasywne, mniej uważne;
• czytania płytkiego i immersyjnego – czytanie imaginacyjne i refleksyjne;
• czytania „w transie” – poziome skanowanie publikacji, jak w grze wideo;
• unikania czytania – poznawanie treści z możliwe minimalnym czytaniem;
• nie-czytania – drukowanie tekstów i ich przechowywanie bez zamiaru czy-

tania;
• czytania ciągłego i nieciągłego – w czasie i przestrzeni.
W modelu przedstawionym przez Ingera Askehave i Anne Nielsen dokumenty 

elektroniczne przedstawione są w dwóch wymiarach [1, s. 4]. Użytkownicy tych 
dokumentów dokonują stałych przejść lub zmian pomiędzy funkcjami przez sie-
bie realizowanymi: funkcją czytelnika i funkcją nawigatora. Zmiany te następują 
cyklicznie i stale. Gdy użytkownik pełni funkcję czytelniczą skupia się na tekście, 
traktując dokument elektroniczny w taki sam sposób, w jaki traktuje tekst druko-
wany (zasadniczo zajmuje się wówczas czytaniem tekstu). Gdy użytkownik pełni 
funkcję wyszukiwawczą, odchodzi od tekstu, traktując dokument elektroniczny 
jako nośnik-medium (wykorzystując jego możliwości wyszukiwawcze – prze-
glądanie i nawigację). W obu tych funkcjach istotną rolę odgrywają trzy (różne 
w obu sytuacjach) czynniki:

• W funkcji czytelnika istotną rolę odgrywają takie cechy tekstu jak: cel ko-
munikacji, funkcje tekstu odzwierciedlane w jego strukturze, strategie reto-
ryczne. Cechy te stanowią wyznaczniki gatunku2 tekstu.

• W funkcji wyszukiwawczej nośnik może być charakteryzowany przez takie 
czynniki, jak jego właściwości i cele komunikacyjne, linki i strategie reto-
ryczne.

Catherine C. Marshall w swojej książce przedstawia następujące rodzaje czyta-
nia (nie tylko elektronicznego) według kryterium szybkości czytania:

• Czytanie – uważna lektura kanoniczna. Czytelnik przemierza tekst liniowo, 
w sekwencji narzuconej przez autora. Celem jest zrozumienie.

• Przeglądanie – szybsze niż czytanie kanoniczne. Przemierzanie tekstu jest 
nadal liniowe, lecz zrozumienie jest poświęcane dla szybkości. Celem jest 
uchwycenie istotnych elementów tekstu.

• Skanowanie – szybsze od przeglądania. Przemierzanie staje się nieliniowe; 
czytelnik przeskakuje do przodu i do tyłu tekstu. Celem jest często dokona-
nie oceny lub podjęcie decyzji o dalszych czynnościach.

2 Gatunek (genre) tekstu definiowany jest jako klasa wydarzeń komunikacyjnych, które posiadają 
wspólne cele komunikacyjne. Określają one strukturę dyskursu, wpływając na wybory struktury 
treści i stylu, przez co służą do tworzenia werbalnych i wizualnych strategii retorycznych [12, s. 58].
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• Rzut oka – strony są przewracane bardzo szybko; czytelnik spędza tyle samo 
czasu na przekładaniu stron, co na ich przeglądaniu. Celem jest wykrycie 
ważnych elementów tekstu (początku i końca artykułu, rysunków), po czym 
może nastąpić przejście do innego rodzaju czytania.

• Szukanie – czytelnik skanuje szybko tekst w poszukiwaniu określonego ele-
mentu tekstu (np. wybranych słów) bez celu zrozumienia.

• Powtórne czytanie – meta-czytanie; każdy rodzaj czytania może występo-
wać wiele razy na przemian z innymi [5, s. 20].

Wszystkie rodzaje czytania występują w czytaniu naukowym. Można je także 
odnaleźć w czytaniu dokumentów elektronicznych, w szczególności, gdy połą-
czymy je z funkcjami wymienionymi w modelu Askehave i Nielsen. Wówczas 
najwolniejsze sposoby czytania odpowiadają funkcji czytania, a szybsze funkcji 
wyszukiwania/nawigacji.

Z szybkością czytania związane jest także zaangażowanie czytelnika w tę czyn-
ność. Według Billa Schilita i innych czytanie można sklasyfikować według dwóch 
kryteriów: sposobu zaangażowania w tekst i zakresu aktywności przejawianych 
podczas czytania [10, s. 66]. Według pierwszego kryterium wyróżnia się aktyw-
ności opisywane w kontinuum od czytania aktywnego do pasywnego. Czytanie 
aktywne łączy czytanie z myśleniem krytycznym, uczeniem się i podejmowa-
niem decyzji. Natomiast czytanie pasywne jest mniej staranne i wymaga mniej 
wysiłku. Czytanie aktywne często związane jest z pisaniem, głównie notowaniem 
i adnotacjami, chociaż może towarzyszyć także pisaniu twórczemu.

Drugie kryterium, zakresu aktywności, jest różne dla każdego czytelnika i ro-
dzaju czytania. Można pracować z pojedynczym tekstem lub wieloma tekstami 
jednocześnie. Czytanie pojedynczego tekstu wiąże się z zaznaczaniem i nawiga-
cją, natomiast czytanie wielu tekstów obejmuje gromadzenie, sortowanie, segre-
gowanie oraz nawigację.

Pasywne czytanie pojedynczego tekstu jest typowe dla czytania dla przyjem-
ności, głównie literatury pięknej. Pasywne czytanie wielu tekstów często służy 
pozyskiwaniu informacji, na przykład podczas odbierania poczty elektronicz-
nej. Aktywne czytanie pojedynczego tekstu związane jest zwykle z uczeniem 
się, na przykład podczas czytania podręcznika. Aktywne czytanie wielu tek-
stów związane jest z kompleksowym podejmowaniem decyzji i uzyskiwaniem 
głębszego zrozumienia problemu lub dyscypliny, również na drodze badań na-
ukowych.

Każdy rodzaj czytania może być stosowany w środowisku elektronicznym, 
przy czym najmniej korzyści uzyskuje się podczas czytania pasywnego pojedyn-
czego tekstu. Przechodzenie z czytania na papierze do czytania na urządzeniach 
elektronicznych wynika z oferowanych przez nie nowych możliwości, takich jak 
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łatwe rozpowszechnianie, mobilność, organizacja, wyszukiwanie i filtrowanie, 
obsługa różnych rodzajów czytania.

Przeglądanie zasobów bibliotek cyfrowych przez naukowców nazywane bywa 
czytaniem płytkim, w przeciwieństwie do bardziej głębokiego zaangażowania 
w tekst. Dychotomia płytki – głęboki nie zawsze jest jednak jednoznaczna, po-
dobnie jak rozróżnienie czytania imaginacyjnego i refleksyjnego. Zaangażowane 
czytanie naukowe może być opisane jako składające się z dwóch głównych rodza-
jów – czytania imaginacyjnego i refleksyjnego.

Czytanie imaginacyjne dotyczy zwykle czytania literatury pięknej. Immersyj-
ne3 czytanie refleksyjne powoduje włączenie czytających w teksty dyskursywne, 
pozwalając im na zrozumienie, interpretację i zdobywanie nowych informacji, 
zauważenie powiązań i konsekwencji, rozszerzających ich wiedzę. Zarówno głę-
bokie czytanie imaginacyjne, jak i czytanie refleksyjne wymaga biegłości od czy-
telnika. Jak stwierdzili neurolodzy, biegłość powoduje automatyzm podstawo-
wych czynności czytania w mózgu, co pozwala na uzyskanie czasu na wyciąganie 
wniosków, a więc ułatwia myślenie przebiegające poza tekstem.

Włączenie w tekst jest relatywne; immersja jest stopniowalna. Zarówno czy-
tanie imaginacyjne, jak i refleksyjne jest nazywane immersją hermeneutyczną. 
Wymogiem dla pojawienia się immersji hermeneutycznej jest ograniczenie do 
minimum wpływu technologii na użytkownika, przez co staje się ona bardziej 
transparentna. Taką cechę ma książka drukowana. Przemyślane stosowanie ele-
mentów denotujących funkcję prymarną tekstu (udostępnianie przekazu), jak 
rodzaj czcionki, stronicowanie, rozkład kolumn, wierszy, spacji i marginesów 
znacznie ułatwia odbiór. Książki i inne publikacje drukowane są świetnie przy-
stosowane zarówno do czytania ciągłego, jak i nieciągłego oraz do czytania ima-
ginacyjnego i refleksyjnego.

Podobne możliwości zapewniają urządzenia elektroniczne nowej generacji, 
oparte na elektronicznym papierze, takie jak Amazon Kindle i Sony Reader, spe-
cjalnie przeznaczone do czytania. Oświetlenie stron (zewnętrzne tak, jak w dru-
ku), rozdzielczość i brak mobilności nie są już problemem. Waga, format i ty-
pografia powodują, że są dobrze przygotowane do ciągłego czytania literatury 
pięknej i fachowej. Papier elektroniczny jest bardzo przydatny do imaginacyj-
nego czytania powieści. Po bardzo krótkim czasie ćwiczeń urządzenie staje się 
transparentne w stopniu podobnym do druku. Wynika to m.in. z tego, że czytniki 
organizują tekst na wzór druku – obraz na wyświetlaczu czytnika odpowiada 
stronie tekstu. Urządzenia dają możliwość robienia notatek, zaznaczania oraz ła-

3 Immersja – zanurzenie się w substytucie rzeczywistości, generowanym w procesach odbior-
czych.
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twej nawigacji w tekście, a także wiązania ze sobą różnych tekstów. Badania wska-
zują, że stosowane technologie udostępniania tekstu (badano teksty drukowane, 
elektroniczne i audialne) nie wpływają na poziom jego zrozumienia; tekst mało 
zrozumiały pozostaje taki bez względu na to, czy jest zmaterializowany w formie 
książki drukowanej, elektronicznej czy mówionej [7, s. 265].

Hipertekst dostępny za pośrednictwem przeglądarki Web jest najmniej odpo-
wiedni dla czytania immersyjnego. Siłą Web jest działanie związane z wyszuki-
waniem i przeglądaniem, wykorzystaniem słowników, encyklopedii i baz danych. 
Internet i Web nie mają rywali w rozpowszechnianiu i udostępnianiu informa-
cji i umożliwiają wiele nowych form komunikowania, takich jak e-mail, grupy 
dyskusyjne, chat, społeczności, które związane są z czytaniem (oraz pisaniem), 
zwykle raczej w krótkiej formie.

Według Allena Reneara użytkownicy pracujący w tak zwanych naukowych 
środowiskach wyszukiwawczych (takich jak Scopus, Google Scholar, WoS, MSN 
Academic itp.) działają jak osoby w transie [8]. Ich poszukiwania literaturowe 
przypominają grę wideo. W pośpiechu, jakby podświadomie wykonują zaskaku-
jące działania:

• tworzą zapytania jakby chcieli odnaleźć znane już sobie dokumenty lub po-
wtórzyć uzyskane już wyniki wyszukiwania rzeczowego;

• podążają za cytowaniami wstecz i w przód;
• wykonują pośpieszną ocenę relewancji – dokonują ewaluacji wpływu (im-

pact), jakości;
• unikają płatnych stron wydawców, agregatorów, poszukując zasobów do-

stępnych w Open Access;
• lokalizują i porównują słowa kluczowe, definicje, protokoły, wyniki wyszu-

kiwań.
Działania wyszukujących są podświadome, kinestetyczne, nawet podobne do 

transu; mają oni trudności z wyartykułowaniem opisu tego, co robią i dlaczego. 
Sesje określane są jako pożyteczne, nawet jeśli w efekcie żaden artykuł nie został 
przeczytany.

Obserwując zachowania naukowców opisanych wcześniej można odnieść 
wrażenie, że ich celem podczas wyszukiwania i nawigacji w środowisku wyszuki-
wawczym nie jest wyszukanie tekstu do czytania, ale raczej znalezienie sposobu 
na uniknięcie potrzeby czytania. Nie jest to zresztą niczym nowym, jeżeli weź-
miemy pod uwagę narzędzia stosowane od dawna przez naukowców:

• Narzędzia pozwalające określić relewancję artykułów bez ich czytania: ser-
wisy indeksowe, analizy cytowań.

• Narzędzia pozwalające określić jakość artykułów bez ich czytania: abstrakty, 
przeglądy literatury.
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• Narzędzia pozwalające zapoznać się z treścią książki i oceną czytelników bez 
ich czytania: serwisy typu LibraryThing.

• Narzędzia pozwalające wymieniać się notatkami o artykułach bez ich czyta-
nia: serwisy typu Mendeley.

• Czytane artykuły, dzięki zawartemu w nich opisowi stanu badań, pozwalają 
na orientację w innych artykułach bez ich czytania.

• Eksploracja tekstów i danych w poszukiwaniu „nieodkrytej wiedzy” poma-
ga wykorzystywać treść artykułów bez ich czytania.

• Struktura i formatowanie tekstu (wykazy, równania, stosowana terminolo-
gia) i aparat pomocniczy (spisy treści, odsyłacze, rysunki) pozwalają na wy-
korzystywanie artykułów bez ich czytania.

• Koledzy naukowców i ich studenci pomagają korzystać z artykułów bez ich 
czytania.

Nieco żartobliwie o nieczytaniu pisał również Pierre Bayard, który odróżniał 
nieczytanie od nie-czytania [2, s. 18]. Nie-czytanie nie jest nieczytaniem. Nie-
-czytanie jest działaniem polegającym na szukaniu właściwej postawy wobec 
ogromnej masy książek, która w innym przypadku mogłaby nas przytłoczyć. 
Autor pisze o różnych przyczynach nie-czytania: całkowite nie-czytanie aż do 
ukształtowania nie-czytelnika totalnego, kartkowanie, znajomość tekstu ze sły-
szenia, zapominanie odbytej lektury. Przykład nie-czytelnika totalnego to biblio-
tekarz, który zna książki tylko z katalogu (oraz strony tytułowej i spisu treści), 
bo zbyt kocha je wszystkie, aby którąkolwiek wyróżnić przez jej przeczytanie. 
Zauważmy, że część wymienionych działań może być uważana za czytanie, na 
przykład kartkowanie i skanowanie dla podjęcia decyzji o skopiowaniu to, we-
dług cytowanej wcześniej Marshall, też jest czytanie.

Można wskazać na jeszcze jeden rodzaj nie-czytania, z którym stykają się 
głównie bibliotekarze cyfrowi. Chodzi o nie-użytkowników bibliotek cyfrowych. 
Według Jolanty Mazurek są to osoby odwiedzające bibliotekę cyfrową, ale nie 
korzystające z żadnej usługi [6, s. 298]. Przedstawione przez nią dane wskazują, 
że prawie 2/3 użytkowników korzysta z biblioteki cyfrowej mniej niż 30 sekund, 
co oczywiście wyklucza czytanie czegokolwiek, a nawet zapoznanie się z ofertą.

Fundamentalne znaczenie ma fakt, że tekst jest rozmieszczony w przestrzeni 
(czasem wirtualnej) i czytany w czasie oraz że tekst (szczególnie naukowy) za-
wsze dotyczy jakiegoś przedmiotu. Czytanie może być więc opisane przez stop-
niowane kontinua, takie jak kontinua czasowe i przestrzenne oraz powiązania 
przedmiotowe.

Czas spędzany na czynności czytania jest bardzo zróżnicowany, od bardzo 
krótkich aktów czytania tekstów Twittera lub poczty elektronicznej, do dłuższych 
okresów czytania czasopism i książek, które mogą trwać, mniej lub bardziej nie-
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przerwanie, godzinami. Pomiędzy tymi skrajnościami istnieje cała rozpiętość 
zachowań czytania, ale zazwyczaj nieprzerwane czytanie artykułu jest uważane 
za długie czytanie i przykład czytania ciągłego, w sensie czasowym. Czytanie po-
wtarzalnie przerywane przez inne zajęcia jest nieciągłe.

Jednak pojęcia ciągłego i nieciągłego czytania są niejasne i często stosowane 
w  znaczeniu raczej przestrzennym niż czasowym. Przestrzenne ciągłe czyta-
nie następuje w porządku linearnym i sekwencyjnym4. Aby czytanie mogło być 
uznane za ciągłe, musi objąć pewną ilość tekstu (trwać minimalną ilość czasu). 
Nieciągłe czytanie jest czytaniem bez porządku, w czym podobne jest do mowy. 
Czytelnik przeskakuje do różnych miejsc w tekście, czytając części książki lub ar-
tykułu bez postępowania zgodnie z linearnym i sekwencyjnym porządkiem pre-
zentacji. Czytanie kolejnych bardzo krótkich tekstów (lub urywków tekstów) jest 
także formą czytania nieciągłego, częstego podczas przeglądania Web lub skano-
wania drukowanych gazet. Czytanie nieciągłe wielu tekstów o niepowiązanych ze 
sobą przedmiotach bywa nazywane czytaniem pofragmentowanym.

Trwałe czytanie nieciągłe wydaje się być charakterystyczne dla naukowego 
czytania eksperckiego. Odbywa się ono bardzo podobnie bez względu na uży-
te medium, drukowane lub elektroniczne. Czytanie naukowe online jest także 
nieciągłe i często pofragmentowane. Czytanie nieciągłe stanowi więc zasadniczą 
cechę charakterystyczną czytania naukowego. Jednak czytanie trwałe rozdziałów 
książek i artykułów, drukowanych i elektronicznych, nie jest czymś niezwykłym, 
służąc do ogólnego badania zagadnienia. Czysto trwałe czytanie całych książek 
także występuje, jednak często jako uzupełniające czytanie na tematy przyległe 
do głównego nurtu zainteresowań.

Dla czytania, szczególnie długotrwałego istotne jest właściwe ułożenie ciała. 
Uczeni zaś często znajdują miejsce wolne od pokusy korzystania z kompute-
ra. Wszyscy często czytają w domu, w sposób nieciągły przeskakują do przodu 
i wstecz tekstu. W 75% przypadków czytaniu towarzyszy pisanie [11, s. 85]. Robią 
notatki lub zaznaczają trzymając odpowiednie narzędzie w ręku. Stosując różne 
środki podkreślają, oznaczają lub robią korektę czy wstawiają wykrzykniki, no-
tatki lub komentarze na marginesach lub wokół tekstu. Podczas wprowadzania 
podkreśleń i notatek tekst subtelnie zmienia się, gdyż podkreślenie i powiązania 
tworzone przez czytelnika stają się widzialne dla oczu i mózgu. Stąd na mikro 
poziomie czytanie angażuje kontrolę kinestezji i motoryki (sprawności), a także 
percepcji dotykowej i wizualnej.

Narzędzia do adnotowania i zaznaczania są stosowane głównie do dwóch 
powiązanych celów – dla poprawienia zrozumienia tekstu i do uwidocznienia 

4 Linearny jest przekaz tekstowy i odczyt (ruchy oczu), sekwencyjny jego odbiór przez czytelnika.
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powiązań relewantnych do ich własnego pisania. Zaznaczanie i pisanie notatek 
pomaga spowolnić tempo czytania i często prowadzi do powtórnego czytania 
wyrywków i zapisywania istotnych rzeczy. Z perspektywy psychologii kognityw-
nej zwyczaj adnotowania jest prawdopodobnie sposobem przetwarzania infor-
macji, dającym czas na umieszczenie jej w schematach w pamięci długotrwałej 
i dostarczającym czas, i przestrzeń dla refleksji i odkrycia konkluzji. Adnotacja 
służy jako pomoc w lokalizacji ważnych elementów lub cytowań do wykorzysta-
nia we własnych artykułach lub książkach.

Dla zauważenia powiązań i wyciągnięcia wniosków, czytelnik musi mieć do-
stęp do kilku części tekstu lub opisywanych idei jednocześnie. Drukowane uryw-
ki są umieszczane w zasięgu czytelnika, często sortowane według przydatności 
do pracy, dzięki czemu czytelnik może przemieszczać się między nimi fizycznie. 
Adnotowanie, szybka nawigacja i układ przestrzenny dokumentów pozwalają 
czytelnikowi na pogłębienie ich rozumienia i tworzenie planu własnego pisa-
nia. Stąd nawet, jeśli komputer jest głównym narzędziem pisania, czytanie na 
papierze jest ważną częścią większości procesów pisania, co w efekcie powoduje 
otaczanie piszącego i jego komputer stertami książek i wydruków. Część z tych 
książek i papierów jest „gorąca” – układana w bezpośrednim zasięgu do natych-
miastowego zastosowania. Inne są „ciepłe”, przeznaczane do późniejszego lub po-
tencjalnego wykorzystania. Na pewnym etapie dokumenty stają się „zimne” i są 
usuwane z biurka [11, s. 95].

Ten sam efekt jest bardzo trudny do osiągnięcia na laptopie; tutaj jedynie frag-
ment tekstu widoczny jest na ekranie. Być może stosowanie systemów wieloekra-
nowych (oprócz powiększania rozmiarów ekranu i jego rozdzielczości) wskazu-
je na próby rozwiązania tego problemu przez umożliwienie wyświetlania wielu 
obiektów jednocześnie.

Wciąż brak odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy drukowanym i elektro-
nicznym tekstem – czy jest to raczej korelacja, czy może opozycja (koegzystencja 
i wspólna ewolucja czy zastępowanie), zgodnie z kryteriami empirycznymi i kon-
ceptualnymi. Dalsze funkcjonowanie wielu gatunków tekstów drukowanych, 
a nawet rozwój nowych gatunków, formatów i funkcji tekstów drukowanych (np. 
wydruków komputerowych), a przy tym rozpowszechnienie reprezentacji elek-
tronicznych tradycyjnych formatów druku powodują zadawanie pytań, o takie 
zagadnienia jak zalety obu nośników tekstu lub zalety narracji jednostek tekstu 
w stosunku do zalet relacji intertekstualnych i hipertekstualnych.

Wielokrotnie opisywany był intuicyjny sposób, w jaki nastoletnie dzieci po-
sługują się technologią komputerową. Niezaprzeczalnie wielu młodych ludzi 
bardzo dobrze przetwarza i reaguje naturalnie na równoczesne stymulacje w wy-
soko multimedialnym i interaktywnym środowisku, pełnym gier, wideo, muzyki 
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i mediów społecznych, takich jak YouTube i Facebook. Nowe pokolenie, zgod-
nie z teorią neuroplastyczności, podlega zmianom konstrukcji mózgu rozwijając 
umiejętności, które są przydatne w nowych obszarach mediów. Są jednak ba-
dacze zaniepokojeni tym, że zdolność do wielozadaniowości może powstawać 
kosztem wartościowych możliwości związanych z czytaniem ciągłym [13, s. 77]. 
Stawanie się biegłym czytelnikiem także wymaga przebudowy neurologicznej. 
Wytworzenie własnego słownika i umiejętności dekodowania na poziomie, który 
pozwala na zaoszczędzenie czasu na wnioskowania i refleksje, zajmuje wiele lat 
praktyki w skoncentrowanym czytaniu. Co więcej połączenia neuronowe służące 
zarówno czytaniu, jak i surfowaniu w Web tworzą w mózgu dodatkowe ścieżki 
neuronalne, pozytywnie wpływając na zdolności poznawcze.

Zmiany w kulturze tekstu miały miejsce w całej historii, a dyskurs piśmienny 
nigdy nie był statyczny. Rzekomo stabilny tekst pisany w żadnym wypadku nie 
jest jednostką niezmienną, ani w tradycji rękopiśmiennej, ani w kulturze druku. 
Od czasu wprowadzenia kodeksu, zmiany te zachodziły bez naruszania funda-
mentalnej struktury książki w formie kodeksu. Obecna transformacja cyfrowa 
fundamentalnie zmienia fizyczną formę tekstu. W komputerach tekst pisany nie 
jest już fizycznie związany z powierzchnią nośnika, który jednocześnie zawiera 
i reprezentuje tekst. W systemie komputerowym zapis i reprezentacja są rozdzie-
lone, co czyni tekst cyfrowy maksymalnie ciągliwym, przenośnym i – poprzez 
system linków i możliwości wyszukiwawczych – maksymalnie dostępnym i z za-
sady nieograniczonym, co może wymagać nowych relacji ze światem pisma, no-
wych technik intelektualnych i nowych sposobów czytania [4].

Stworzenie dobrych warunków czytania refleksyjnego, czyli studiowania, bę-
dzie wymagało rozwiązania problemów natury koncepcyjnej i technicznej. Pro-
wadzenie badań w skupieniu często łączy czytanie ciągłe i nieciągłe. Nieciągłe 
sposoby czytania naukowego polegają na bardzo podobnych czynnościach, bez 
względu na to, czy są realizowane na papierze, czy w wersji elektronicznej. Czy-
tanie tekstu wyświetlanego na ekranie urządzenia dedykowanego jest tak samo 
efektywne, jak czytanie go w druku.

Strony Web stanowiące część nieograniczonego hipertekstu nie służą czyta-
niu immersyjnemu. Przeglądarki Web powinny być używane do tego, w czym 
są dobre – prezentacji ogólnego widoku do przeglądania i udostępnianiu infor-
macji poprzez linki i funkcje wyszukiwawcze. Jeżeli potrzebne jest głębokie czy-
tanie długich tekstów, użytkownicy Web powinni mieć możliwość stosowania 
dedykowanego sprzętu i oprogramowania do czytania. Powinny one zapewniać 
eliminację rozpraszających elementów przeglądarek i systemów operacyjnych, 
niepotrzebnych linków i elementów graficznych. W aplikacjach do czytania na-
leży skupić się na czytaniu. Ułatwić to powinien system dwupoziomowy z jed-
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nym trybem dla czytania ciągłego, pozbawionym wszelkich elementów zbędnych 
i drugim do prowadzenia badań (czytania nieciągłego), wyposażonym w narzę-
dzia do nawigacji, zaznaczania i adnotowania.

Według Allena Reneara i Carole Palmer, w najbliższej przyszłości naukowcy 
nadal czytać będą naukowe teksty, nawet, jeżeli rozpowszechnią się takie tech-
niki nie-czytania jak eksploracja tekstu i jego automatyczne przetwarzanie [9, 
s. 832]. Praktyka czytania stanie się jednak bardziej strategiczna i wspomaga-
na przez nowe formy publikowania i ontologie. Odnośniki hipertekstowe będą 
masowo wykorzystywane, tworzone zarówno przez narzędzia automatyczne, jak 
i użytkowników umieszczających komentarze na blogach i serwisach służących 
rozpowszechnianiu adnotacji. Jednocześnie coraz bardziej rozpowszechniać się 
będą narzędzia wyręczające naukowców w czytaniu, służące skomplikowanym 
wyszukiwaniom, eksploracji i analizom dostępnej informacji indeksowej, odno-
śników i adnotacji.
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Maria Otto

(Nie)znajomość języka łacińskiego 
a praca badawcza z wykorzystaniem 
zbiorów specjalnych

Disce puer latine ego te faciam mości panie – miał zwrócić się do ucznia Aka-
demii Zamojskiej Stefan Batory [11]. Język łaciński od czasów starożytności 
i ekspansji Imperium Rzymskiego na znaczne tereny Europy przez wieki święcił 
triumfy, uznawany jako język urzędowy, literacki, a także język elit. W średnio-
wiecznych szkołach, podobnie jak i za czasów wczesnej nowożytności, nauka 
odbywała się właśnie w języku łacińskim. To on, kosztem języków narodowych, 
anektował dla siebie znaczne miejsce w przestrzeni słowa pisanego, jakkolwiek 
nie można tu mówić oczywiście o jego pełnym monopolu. Człowiek wykształco-
ny legitymował się perfekcyjną znajomością języka łacińskiego, w którym mógł 
zarówno dyskutować, jak i czytać oraz pisać.

Współczesne szkolnictwo polskie jest zdecydowanie zorientowane na naucza-
nie przedmiotów ścisłych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpro-
wadza projekty takie jak kierunki zamawiane, których studenci mają szansę 
otrzymać wyższe stypendium. Wśród zamówionych kierunków są między inny-
mi biotechnologia, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka oraz mechanika 
i budowa maszyn [6]. Panuje trend jak najsilniejszego powiązania nauki z biz-
nesem, w związku z czym premiowane są nauki ścisłe i przyrodnicze, kosztem 
humanistycznych. Chociaż to samo ministerstwo obsługuje również Narodowy 
Program Rozwoju Humanistyki, to zauważalna jest postępująca dyskryminacja 
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nauk humanistycznych1. Dodatkowo studenci ograniczani są w dążeniu do po-
szerzania swej wiedzy, skoro za wszelkie zajęcia wykraczające poza pulę punktów 
ECTS zmuszeni są płacić czesne. Jak w takiej sytuacji wygląda nauczanie języka 
łacińskiego w polskich szkołach średnich i na uczelniach wyższych?

Jak czytamy na portalu Traditio Europae: „Według danych MEN łaciny w Pol-
sce uczy się 0% gimnazjalistów i 3,8% licealistów, co daje 1,5% uczniów szkół 
średnich ogólnokształcących (III i IV etap edukacyjny). Według naszych sza-
cunków w większości szkół nauka łaciny trwa rok lub 5 semestrów w wymiarze 
1 lub 2 godzin w tygodniu” [10]. Dane te skonfrontować należy z sytuacją, jaka 
panowała w szkolnictwie na poziomie średnim w końcu XX w., czyli tuż przed 
reformą szkolnictwa. Wówczas język łaciński znajdował się w programach na-
uczania w klasach humanistycznych jako przedmiot obligatoryjny, z kolei w kla-
sach o profilu ogólnym w części szkół funkcjonował jako fakultet. W ostatnich 
latach widzimy jednak postępującą marginalizację tego przedmiotu, ogranicza-
nie godzin na jego naukę i wycofywanie go ze szkół średnich. W związku z tym 
nie dziwi mała popularność języka łacińskiego podczas wyboru przedmiotów na 
egzamin maturalny. W latach 2011-2013 przedmiot ten rokrocznie wybierany był 
jedynie przez około 200 maturzystów: w 2011 r. spośród 355 116 osób przystę-
pujących do egzaminu maturalnego jedynie 190 wybrało język łaciński i kulturę 
antyczną [7, s. 5; 8], w roku 2012 na 342 531 zdających – 222 [8, s. 5; 8], z kolei 
w 2013 r. – 192 spośród 326 602 maturzystów [9, s. 5; 8].

Skoro jedynie 3,8% licealistów w czasie nauki na poziomie średnim zapoznaje 
się z językiem łacińskim, nie dziwi fakt, że programy studiów humanistycznych 
zapewniają naukę tego języka jedynie na poziomie podstawowym, czyli tworząc 
grupy nauczania od podstaw2. Zatem młodzi ludzie z reguły tylko w ciągu toku 
studiów mają szansę na tyle opanować język łaciński, aby jego znajomość była 

1 W momencie pisania tekstu wystosowany został List otwarty starożytników do Pani Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej (dostępny na stronie petycje.
pl. Tryb dostępu: http://www.petycje.pl/petycja/10256/list_otwarty_polskich_starozytnikow.html). 
Następnie zaś, 26.02.2014 r. w MNiSW odbyło się spotkanie, którego pokłosiem jest Pakiet dla 
humanistyki. Dokument zakłada m.in. wprowadzenie w poczet kierunków zamawianych nauk hu-
manistycznych i społecznych oraz zmiany w zasadach opłaty za drugi kierunek studiów. Dodatko-
wo studenci kierunków ścisłych mieliby możliwość wybierania przedmiotów ogólnouczelnianych 
(w wymiarze 3-5 punktów ECTS), z kolei studenci kierunków humanistycznych mogliby wybierać, 
na tych samych zasadach, zajęcia ekonomiczne, statystyczne, matematyczne. Niniejszy rozdział 
opisuje stan rzeczy na koniec lutego 2014 r.

2 Wyjątkiem są jedynie studia klasyczne, na których z reguły na pierwszym roku tworzone są 
grupy o dwóch stopniach zaawansowania: podstawowym (początkowym) i rozszerzonym (zwanym 
także zaawansowanym). Po semestrze albo roku obie grupy są łączone, co oznacza, że studenci, któ-
rzy zaczynając studia nie znali języka łacińskiego, w ciągu semestru albo dwóch muszą opanować 
go na takim poziomie, jaki osiągają ich rówieśnicy mający za sobą naukę tego przedmiotu w szkole 
średniej oraz program zaawansowany na studiach.
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Rok Maturzyści Zdający język 
łaciński i kulturę 

antyczną

Poziom 
podstawowy

Poziom 
rozszerzony

2011 Liczba osób 355116 190 80 110
Procent 100 0,05 --- ---

2012 Liczba osób 342531 222 108 114
Procent 100 0,06 --- ---

2013 Liczba osób 326602 192 100 92
Procent 100 0,06 --- ---

Tabela 1 
Wybór języka łacińskiego i kultury antycznej jako przedmiotu maturalnego (lata 2011-2013)

Źródło: opracowanie własne.

pomocna w dalszej nauce, a także w pracy zawodowej. Czy jednak jest tak w rze-
czywistości?

W celu zilustrowania stanu aktualnej oferty akademickiej badaniom poddane 
zostały oferty studiów humanistycznych przygotowane przez osiem reprezenta-
tywnych publicznych uniwersytetów działających na terenie Polski (Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Gdań-
skiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Toruńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwer-
sytetu Wrocławskiego). Pod uwagę brane były jedynie sylabusy dla studiów filo-
logicznych, historycznych i z zakresu nauk o kulturze. Pierwszą z natychmiast 
zauważalnych prawidłowości jest oferowanie kursu języka łacińskiego niemal 
zawsze wyłącznie na poziomie studiów licencjackich, rezygnując na studiach 
magisterskich z lektoratu tego języka, ewentualnie włączając go w grono przed-
miotów do wyboru. Natomiast drugą prawidłowością jest zdecydowanie niższa 
liczba godzin zajęć z języka łacińskiego na studiach zaocznych, a nawet i jego 
całkowita nieobecność3. W poniższych rozważaniach brane więc będą pod uwagę 
dane dotyczące studiów stacjonarnych.

Pierwszym uderzającym wnioskiem jest rażąco niska średnia w przypadku 
programów nauczania na kierunku filologia polska (41 godzin). Przy ogromnej 
części literatury staropolskiej tworzonej w języku łacińskim (przykładem może 
być chociażby twórczość Jana Kochanowskiego), a także jeśli dodatkowo mamy 

3 Jeden z badanych uniwersytetów na kierunku filologia polska w siatce studiów licencjackich 
stacjonarnych proponował 60 godzin zajęć z języka łacińskiego, z kolei w siatce studiów niestacjo-
narnych – 30 godzin. Inny uniwersytet na kierunku filologia angielska zarezerwował 60 godzin 
na zajęcia z języka łacińskiego na studiach licencjackich stacjonarnych i 36 godzin na studiach 
niestacjonarnych.
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Kierunek Średnia 
liczba godzin

Kierunek Średnia 
liczba godzin

Polonistyka 41 Anglistyka 38
Italianistyka 72 Filologia wschodniosłowiańska 30
Romanistyka 41 Slawistyka 40
Iberystyka 45 Filologia bałtycka 75
Filologia portugalska 75 Hungarystyka 0
Filologia rumuńska 75 Hellenistyka 30
Germanistyka 55 Filologia klasyczna 385
Niderlandystyka 60 Sinologia 45
Skandynawistyka 20 Kierunki filologiczne 66

Kierunki filologiczne 
(bez uwzględniania filologii 
klasycznej)

46

Tabela 2
Nauczanie języka łacińskiego na kierunkach filologicznych – średnia liczba godzin

Źródło: opracowanie własne.

w pamięci chociażby literaturę gdańską powstającą do XVIII w. w dużej mierze 
w języku łacińskim i niemieckim, wątpliwa staje się możliwość pełnego poznania 
polskiego dziedzictwa literackiego przez studentów filologii polskiej. Jakkolwiek 
należy dodać, iż w większości badanych uniwersytetów w ramach omawianego 
kierunku studenci mają 60 godzin lektoratu języka łacińskiego, to zdarzają się 
również oferty studiów polonistycznych bez jakichkolwiek zajęć z tego przedmio-
tu. Na takim samym poziomie plasuje się romanistyka – studenci tego kierunku 
również średnio otrzymują 41 godzin zajęć z języka łacińskiego. W przypadku 
tego kierunku rozpiętość wynosi od 90 godzin do kompletnego braku lektora-
tu w ofercie edukacyjnej. Nieuwzględnianie nauki języka łacińskiego na filologii 
romańskiej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż język francuski wywodzi się wła-
śnie od języka łacińskiego, budzi podobne zdziwienie, co analogiczna sytuacja 
w przypadku italianistyki i iberystyki. Jakkolwiek średnia liczba godzin języka 
łacińskiego na filologii italskiej w porównaniu do innych kierunków filologicz-
nych jest dość wysoka, gdyż wynosi 72 godziny (przy średnio 45 godzinach na 
iberystyce), to i w jej przypadku zaobserwować możemy niepokojącą rozpiętość 
w liczbie godzin – od 150 do braku (na iberystyce natomiast od 90 godzin do 0). 
Co ciekawe, wyższą średnią niż wyszczególnione filologie (pomijając italską) ma 
germanistyka (55 godzin) czy niderlandystyka (60 godzin). Z kolei na anglistyce 
zaobserwować możemy silny i powszechny trend odchodzenia w programach 
nauczania od języka łacińskiego – wynik średnio 38 godzin przy rozpiętości od 
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Kierunek Średnia 
liczba godzin

Historia 107
Historia sztuki 77
Archeologia 36
Archiwistyka 120
Kierunki historyczne 85

90 godzin do braku lektoratu. Jeśli pominiemy filologię klasyczną, studenci kie-
runków filologicznych w ofercie kształcenia mają zapewnionych średnio 46 go-
dzin zajęć z języka łacińskiego (uwzględniając wynik filologii klasycznej średnia 
ta wzrasta do 66 godzin), co przekładałoby się na zajęcia co tydzień w pierwszym 
i co dwa tygodnie w drugim semestrze.

Z reguły zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, jakkolwiek na niektórych 
uniwersytetach została zastosowana forma mieszana – ćwiczenia i wykłady. 
W momencie wprowadzania małej liczby zajęć z języka łacińskiego, są one z re-
guły nazywane elementami łaciny dla filologów czy też językiem łacińskim z ele-
mentami kultury antycznej. Co ciekawe, na kierunku slawistyka jednego z ba-
danych uniwersytetów prowadzone są zajęcia podstawy łaciny kościelnej oraz 
łacina nowotestamentowa, a zatem lektorat przystosowany został do całego pro-
gramu studiów.

Tabela 3
Nauczanie języka łacińskiego na kierunkach historycznych i pokrewnych – średnia liczba godzin

Źródło: opracowanie własne.

Na kierunkach historycznych i pokrewnych zauważalna jest duża dyspropor-
cja w średniej liczbie godzin zajęć z języka łacińskiego. Przy średnio 107 godzi-
nach lektoratu na historii (wynik uzyskany przy maksimum wynoszącym 180 go-
dzin i minimum na poziomie 60 godzin) rażąco niska jest średnia dla archeologii 
– 36 godzin ćwiczeń lub zajęć audytoryjnych. Owa niska średnia dla archeologii 
wynika z faktu, iż – podobnie jak w przypadku wyszczególnionej w tabeli historii 
sztuki – zdarzają się oferty studiów, w których brakuje zajęć z tego przedmio-
tu. Przy okazji historii należy dodać, że na jednym z badanych uniwersytetów 
studentom oferowany jest dodatkowy blok zajęć fakultatywnych w wymiarze 60 
godzin. Podsumowując, kierunki historyczne razem uzyskują najwyższą średnią 
spośród trzech wyszczególnionych w badaniach typów nauk. 

Największe dysproporcje istnieją w przypadku kierunków z zakresu kultury. 
Kulturoznawstwo i etnologia (przebadano po trzy sylabusy) nie proponują ja-
kichkolwiek zajęć z zakresu języka łacińskiego; kulturoznawstwo jest bardziej 
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Kierunek Średnia 
liczba godzin

Kultura śródziemnomorska; cywilizacja 
antyczna

240

Wiedza o teatrze 30
Kulturoznawstwo 0
Religioznawstwo 120
Etnologia 0
Kierunki z zakresu kultury 78

Tabela 4 
Nauczanie języka łacińskiego na kierunkach z zakresu kultury – średnia liczba godzin

Źródło: opracowanie własne.

zorientowane na kulturę współczesną. W przypadku religioznawstwa zostało 
wzięte pod uwagę 120 godzin zajęć języka tradycji religijnej do wyboru. Z kolei 
kierunki dotyczące kultury śródziemnomorskiej i cywilizacji antycznej proponu-
ją dodatkowe zajęcia językowe w ramach specjalizacji łacińskiej i greckiej.

Podsumowując, absolwent kierunków humanistycznych ma za sobą średnio 
76 godzin zajęć z języka łacińskiego (przedział od kompletnego braku, albo mini-
mum w wymiarze 30 godzin do średniego maksimum w wymiarze 380 godzin). 
Uczy się go od podstaw, w związku z czym przy zajęciach w wymiarze poniżej 
60 godzin ograniczony jest do poznania podstaw gramatyki oraz tłumaczenia 
preparowanych tekstów. Teksty oryginalne, w ograniczonym zakresie, student 
tłumaczy na zajęciach odbywających się w wymiarze przynajmniej 60 godzin. 
Przy mniejszym wymiarze godzin nie jest on w stanie na tyle dobrze poznać gra-
matyki i słownictwa łacińskiego, aby móc w pełni zrozumieć teksty oryginalne. 
Inna sprawa, że przy niższym wymiarze godzin nie ma czasu na to, aby sięgnąć 
po teksty inne niż proste, preparowane. Warto jeszcze podkreślić, że – z nielicz-
nymi wyjątkami – lektorat języka łacińskiego na studiach, podobnie jak łacina 
w szkole średniej, oferuje naukę języka klasycznego, czyli łaciny literackiej będą-
cej w użyciu od około lat 80. I w. p.n.e. do połowy I w. n.e. niemal z całkowitym 
pominięciem łaciny srebrnej, późnej (przypadającej jeszcze na czasy starożytno-
ści), średniowiecznej oraz humanistycznej i nowożytnej.

Zbiory specjalne w zbiorach bibliotecznych to materiały biblioteczne różne 
od tradycyjnej, współczesnej książki. Zalicza się do nich rękopisy, stare druki, 
czyli książki drukowane do 1800 r. (w tym inkunabuły, czyli książki drukowane 
powstałe do 1500 r. włącznie), zbiory graficzne, kartograficzne, muzyczne, do-
kumenty życia społecznego, a także numizmaty, ekslibrisy, fotografie, cymelia 
oraz dokumenty wtórne [1, s. 321; 12, k. 2607-2608]. W wyniku, wspomnianej 
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już na początku, ekspansji języka łacińskiego, znaczna część zbiorów specjalnych 
powstałych do końca XVIII w. sporządzona została w języku łacińskim lub za-
wiera łacińskie wtręty. Za tego typu interpolacje uznawane są noty prowenien-
cyjne (czyli własnościowe) oraz marginalia i inne notatki rękopiśmienne. Przy-
kładem ostatniego typu mogą być chociażby notatki rękopiśmienne występujące 
w starodrucznych kalendarzach (nierzadko na interfoliach, czyli pustych kartach 
umieszczonych pomiędzy zadrukowanymi stronami), które częstokroć były spo-
rządzane właśnie w języku łacińskim, a nie językach narodowych. Wynika to 
oczywiście ze statusu języka łacińskiego, z uważania go za język wykształconego 
członka elit intelektualnych czy też kulturalnych. W owych interpolacjach napo-
tkać można różnego rodzaju abrewiatury, skróty, tak charakterystyczne dla łaciny 
średniowiecznej i wczesnej nowożytności.

Warto sprawdzić, na ile rzeczywiście znajomość języka łacińskiego jest po-
trzebna podczas studiowania dawnych woluminów. W tym celu został zbadany 
procent obecności tekstów w języku łacińskim w kilku reprezentatywnych kata-
logach zawierających w swoich zasobach stare druki. Zostaną również przedsta-
wione podobne dane dotyczące twórczości ważniejszych autorów nowożytnych 
oraz gatunków literackich.

W 2011 r., w którym obchodzone było 400-lecie urodzin Jana Heweliusza, po-
stać gdańskiego astronoma ponownie zyskała na popularności. Analizie podda-
wana była jego twórczość, osiągnięcia naukowe, koleje życia. Każdy badacz, który 
podjął się zadania zgłębienia życia i pracy Heweliusza, spotykał się z literaturą 
napisaną w języku łacińskim. Sam gdańszczanin swoje teksty naukowe pisał bo-
wiem tylko i wyłącznie po łacinie, również poezja okolicznościowa tworzona na 
jego cześć powstała głównie w języku łacińskim (oprócz tego również w języku 
niemieckim). Mało tego, po dziś dzień jeszcze nieopracowany zbiór korespon-
dencji gdańskiego astronoma w niemal 68% składa się z listów napisanych w ję-
zyku łacińskim (przy 23% – w języku niemieckim, 7,5% – francuskim, reszta 
natomiast powstała w języku holenderskim, włoskim i angielskim). W związku 
z powyższym dogłębne poznanie poglądów astronoma, jednego z najwybitniej-
szych i najsłynniejszych gdańszczan, wymaga znajomości języka łacińskiego.

Podobnymi umiejętnościami powinni wykazać się badacze zainteresowani hi-
storią nauki. Na każdym poziomie szkolnictwa dysertacje studentów pisane były 
w  języku łacińskim. Mało tego, ten sam język używany był do publikacji pro-
gramów szkolnych. W związku z tym historyk nauki pragnący zająć się dzieja-
mi szkolnictwa europejskiego do okresu wczesnej nowożytności bez znajomości 
języka łacińskiego skazany jest na porażkę. Podobny przypadek zachodzi przy 
okazji studiowania ważniejszych prac naukowych średniowiecznych i wczesno-
nowożytnych.
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Również literaturoznawcy podczas swych badań częstokroć spotykają się z ko-
niecznością znajomości języka łacińskiego. Jak inaczej filolog polski ma poznać 
piękno gdańskiej poezji okolicznościowej powstającej do XVIII w. głównie w ję-
zyku łacińskim, twórczość Andrzeja Krzyckiego, Jana Dantyszka czy Macieja 
Kazimierza Sarbiewskiego? W przekładzie? Część z polsko-łacińskiej twórczości 
faktycznie została przetłumaczona na język polski, jednak znaczna ilość wciąż 
zachowana jest jedynie w języku oryginalnym, mało tego, często jedynie w wyda-
niu starodrucznym.

Także na historyka w bogatych zasobach archiwów i bibliotek czeka bogata 
kolekcja dokumentów spisanych w języku łacińskim. Księgi parafialne, doku-
menty rad miast, urzędów, dworów królewskich powstawały przecież nie tylko 
w językach narodowych, ale również, o ile nie przede wszystkim, w języku ła-
cińskim.

Warto bliżej przyjrzeć się danym dotyczącym języka starych druków, które 
można uzyskać studiując katalogi zbiorów. EDIT 16 to katalog wszystkich XVI-
-wiecznych italianików. Na 68 686 skatalogowanych pozycji 31 222 stanowią 
druki w języku łacińskim, co daje 45,5% [3]. Dodatkowo, język łaciński stanowi 
w grupie skatalogowanych tu druków drugi, co do liczebności język, tuż po wło-
skim (35 774 pozycje). Oczywiście część z owych tekstów to przekłady (między 
innymi pism greckich), znaczna grupa jednak powstała w języku łacińskim, po-
nadto nie wszystkie zostały do dzisiaj przetłumaczone na języki narodowe, w tym 
i na język polski.

Język Liczba druków
Włoski 35774
Łaciński 31222
Starogrecki 809
Hiszpański 264

Tabela 5
Najliczniej reprezentowane języki wśród druków skatalogowanych w EDIT 16

Źródło: opracowanie własne.

W niemieckim katalogu BibliotheksVerbund Bayern (BVB), podczas wyszu-
kiwania starych druków przekonamy się, że na dzień dzisiejszy większość ze ska-
talogowanych 13 957 pozycji starodrucznych stanowią teksty w języku łacińskim 
– 9074 (65%). Łacina ma zatem wyraźną przewagę nad językami narodowymi, 
z których najliczniejszy – niemiecki – reprezentowany jest przez 332 pozycje [2].
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Język Liczba druków
Łaciński 9074
Angielski 463
Niemiecki 332
Włoski 315
Francuski 225
Starogrecki 132

Tabela 6 
Najliczniej reprezentowane języki wśród starych druków skatalogowanych w BVB

Źródło: opracowanie własne.

W katalogu NUKAT z kolei, czyli centralnym katalogu grupującym skata-
logowane zasoby polskich bibliotek naukowych i uniwersyteckich, na 41 681 
skatalogowanych starych druków 25 788 to teksty w języku łacińskim. Stanowią 
one zatem blisko 62% wszystkich skatalogowanych pozycji sprzed 1801 r. [4]. 
Podobnie jak w przypadku zasobów EDIT 16 oraz BVB, nie składają się na tę 
liczbę jedynie teksty autorstwa pisarzy antycznych, ale również późniejszych 
– średniowiecznych i nowożytnych. Wśród nich sporą grupę stanowią dyserta-
cje akademickie pisane i publikowane w całej Europie, teksty naukowe, a także 
poetyckie.

Oczywiście należy mieć w pamięci, że przedstawione dane są szczątkowe, 
albowiem proces katalogowania wciąż trwa i każdego dnia wprowadzane są 
do baz nowe rekordy bibliograficzne. Niemniej jednak, nawet częściowe dane 
uzmysławiają, jak popularnym językiem była niegdyś łacina i jak wiele tekstów 
w owym języku przetrwało do dnia dzisiejszego. Pytanie brzmi, na ile student 
czy absolwent studiów humanistycznych jest przygotowany na obcowanie z li-
teraturą łacińskojęzyczną powstałą w czasach średniowiecznych i wczesnej no-
wożytności mając za sobą kurs języka łacińskiego w wymiarze do 60 godzin? 
Niestety, jest to niewystarczająca liczba godzin powodująca znaczną barierę 
w swobodnym korzystaniu z dużej części zbiorów specjalnych. Zmniejszanie 
godzin przeznaczonych na naukę języka łacińskiego już nawet nie do niezbęd-
nego minimum, ale do ilości czasu poniżej tego progu, ogranicza możliwość 
swobodnego korzystania z łacińskich tekstów oryginalnych oraz negatywnie 
wpływa na poziom zainteresowania zbiorami specjalnymi, głównie starodru-
kiem i rękopisem, gdyż stają się one mediami coraz mniej zrozumiałymi.

Można co prawda polemizować z postulatem upowszechnienia nauki języ-
ka łacińskiego, jako argument podając istnienie przekładów na języki narodo-
we tekstów oryginalnie stworzonych w języku łacińskim. Na polu tym pręż-



160

nie działają głównie kraje anglosaskie. Musimy jednak pamiętać, że przekład 
w dużej mierze stanowi pewnego rodzaju interpretację tekstu dokonaną przez 
tłumacza, który częstokroć zmuszony jest dokonać wyboru spośród słów o róż-
nym zabarwieniu. Warto zatem pomyśleć o wyposażeniu przyszłych pokoleń 
badaczy w narzędzia niezbędne do dogłębnego poznania polskiego i europej-
skiego dziedzictwa kulturowego i literackiego. W przeciwnym razie wkrótce 
placówki posiadające w swych zasobach zbiory specjalne zamienią się w ma-
gazyny, musea curiositatum, gromadzące eksponaty może i piękne, ale niestety 
niezrozumiałe.
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Monika Jaworska, Ewa Rzeska

Serwis IBUK w zasobach online 
bibliotek uniwersyteckich

Niezwykle szybki rozwój nowych technologii i narzędzi informatycznych 
w procesach komunikacyjnych wpłynął na kształtowanie się społeczeństwa in-
formacyjnego. Nowoczesne systemy informatyczne wykorzystywane są w wielu 
obszarach życia społecznego, gospodarczego i państwowego. Oferują różnego 
rodzaju e-usługi, z których społeczeństwo może korzystać w trybie online, w do-
wolnym czasie i z dowolnego miejsca dzięki wykorzystaniu urządzeń mobil-
nych [1]. Pojawiły się nowe produkty i usługi zwane cyfrowymi lub elektronicz-
nymi, w których wykorzystywany jest zasób, jakim jest informacja, czyli wartość 
niematerialna. Wykonalne stało się przekształcenie do formatu cyfrowego pro-
duktów kojarzonych dotychczas z obiektami materialnymi, m.in. książek, gazet, 
filmów, obrazów itp. Przedmiotem handlu stały się różnego rodzaju produkty 
cyfrowe jak np. dokument tekstowy, baza danych, czy plik muzyczny [10].

Zachodzące procesy wpłynęły na zmianę preferencji użytkowników bibliotek 
oraz nowe podejście do kwestii zarządzania zasobami bibliotecznymi. Biblioteki 
uniwersyteckie jako instytucje pośredniczące w procesie rozpowszechniania in-
formacji stanęły przed nowymi zadaniami związanymi z polityką gromadzenia 
oraz udostępniania treści zapisanych w postaci cyfrowej. W ich zasobach obec-
nych jest coraz więcej dokumentów elektronicznych. Zwiększa się również udział 
e-publikacji na rynku wydawniczym [7; 12]. Celem niniejszego opracowania jest 
próba odpowiedzi na pytanie, z jakim zainteresowaniem biblioteki uniwersytec-
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kie odniosły się do propozycji Wydawnictwa Naukowego PWN, które urucho-
miło pierwszy polski komercyjny serwis IBUK oferujący zdalny dostęp do pol-
skich książek naukowych i podręczników akademickich1. Opracowanie powstało 
w oparciu o wyniki badań ankietowych, do których wybrano biblioteki 18 uni-
wersytetów publicznych podległych MNiSW2.

W literaturze przedmiotu można spotkać różne definicje książki elektronicz-
nej zamiennie określanej także e-bookiem lub e-książką. Książka elektroniczna 
w prostej definicji to dokument elektroniczny, który w sposobie organizacji, pre-
zentacji i wykorzystania treści nawiązuje do funkcjonalnych i konstrukcyjnych 
właściwości książki konwencjonalnej. Może być cyfrową kopią książki rękopiś-
miennej czy drukowanej lub też dokumentem nie posiadającym „papierowe-
go” pierwowzoru [2, s. 544]. Pojawienie się na rynku wydawniczym książek 
elektronicznych wiązało się z nowymi zadaniami dla ich wydawców. Dotyczy-
ły one głównie kwestii związanych z potrzebą tworzenia kanałów dystrybucji 
oraz poszukiwania kręgu odbiorców. Powstanie polskiego rynku komercyjnych 
 e-książek udostępnianych przez Internet datuje się na 2000 r. Funkcjonowali na 
nim równolegle polscy dystrybutorzy oferujący zagraniczne publikacje cyfro-
we, adresowane przede wszystkim do klientów instytucjonalnych oraz wydawcy 
i dystrybutorzy książek polskich. W ich ofercie dominowała literatura piękna, 
wydawnictwa zawodowe, popularne i popularnonaukowe, adresowane głównie 
do klienta indywidualnego. Książki naukowe stanowiły zaledwie 4,5% oferty [3].

Działające na rynku wydawniczym w latach 2000-2006 komercyjne serwisy 
książek elektronicznych w niewielkim stopniu zaspokajały potrzeby klientów bi-
bliotek akademickich w zakresie polskich książek naukowych. W 2007 r. Wydaw-
nictwo Naukowe PWN – największy w Polsce wydawca publikacji naukowych 
i podręczników akademickich – uruchomiło serwis ibuk.pl, który stał się naj-
większą na polskim rynku komercyjną czytelnią internetową oferującą literaturę 
naukową i popularnonaukową w języku polskim [11]. Początkowo oferta serwi-
su skierowana była do klienta indywidualnego i proponowała ok. 200 tytułów 
książek. Uruchomienie w 2008 r. serwisu korpo.ibuk.pl, dedykowanego klientom 
korporacyjnym, zapoczątkowało współpracę serwisu z bibliotekami. Zapropo-
nowany klientom instytucjonalnym system opierał się o roczny abonament na 
określoną liczbę tytułów lub dziedzinę wiedzy z możliwością dodawania nowoś-

1 Używana w tekście nazwa IBUK odnosi się do serwisu Wydawnictwa Naukowego PWN SA, 
skierowanego do klientów korporacyjnych.

2 Wykaz publicznych uniwersytetów podlegających nadzorowi ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego dostępny jest na: http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-
uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-
publiczne-uczelnie-akademickie.html. Stan z dnia 02.04.2014.
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ci wydawniczych. W pierwszym roku działalności platforma oferowała dostęp 
do elektronicznych wersji publikacji wydawanych głównie przez Wydawnictwo 
Naukowe PWN. Były to e-książki z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, 
ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych i informatyki. W kolejnych la-
tach w ofercie platformy systematycznie pojawiały się dostępy do książek innych 
wydawców o profilu naukowym, również wydawnictw uczelnianych. Były to 
m.in. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Ofi-
cyna Wydawnicza IMPULS, Wolters Kluwer, Wydawnictwo WAM, Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wzrastająca liczba proponowanych tytułów spowodowała pogrupowanie do-
stępnej literatury w kategorie dziedzinowe, których katalog systematycznie wzra-
stał (Rys. 1). Podział ten pozwala na zakup różnych wariantów kolekcji. W kolej-
nych latach kolekcja IBUK wzbogaciła się o czasopisma naukowe oraz literaturę 
piękną, literaturę faktu oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. Czytelnicy otrzy-
mali możliwość korzystania z zakupionych przez biblioteki dostępów do e-ksią-
żek przez sieć biblioteczną, z komputerów domowych oraz urządzeń mobilnych 
logując się do systemu zdalnej dystrybucji. W 2009 r. udostępniono narzędzia 
statystyczne, które pozwoliły bibliotekom obserwować oraz analizować potrzeby 
i wybory czytelnicze użytkowników nie pozostając z nimi w bezpośrednim kon-
takcie. Stały się one cennym źródłem wiedzy przy wyborze tytułów do kolekcji 
IBUK na następny rok.

Rys. 1. Liczba kategorii dziedzinowych w ofercie serwisu IBUK w latach 2008-2013
Źródło: statystyki Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.

W 2012 r. IBUK korporacyjny zmienił nazwę na IBUK LIBRA. W tym samym 
roku zaoferowano użytkownikom nowy czytnik myIBUK, który wniósł nową 
jakość do pracy z tekstem. Czytelnik zyskał możliwość tworzenia spersonalizo-
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Rys. 2. Liczba dostępnych e-książek w ofercie platformy IBUK w latach 2008-2013
Źródło: statystyki Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.

wanej e-półki z interesującymi go książkami, szybki podgląd tekstu, wyszukiwa-
nie wewnątrztekstowe, tworzenie notatek i zakładek oraz sterowanie wielkością 
czcionki. W ramach platformy użytkownik ma dostęp do encyklopedii i słow-
ników Wydawnictwa PWN oraz Centrum pomocy, gdzie zamieszczono filmiki 
instruktażowe dotyczące poruszania się po serwisie. Platforma zamieszcza pełne 
opisy bibliograficzne wszystkich dostępnych w serwisie publikacji. Liczba pro-
ponowanych przez serwis tytułów stale wzrasta – w marcu 2014 r. wynosiła ok. 
10 tys. (Rys. 2). Obecnie serwis współpracuje ze 150 polskimi wydawnictwami 
naukowymi, akademickimi, profesjonalnymi i beletrystycznymi.

Po ponad sześciu latach obecności serwisu IBUK na polskim rynku podjęto 
próbę oceny, z jakim zainteresowaniem biblioteki uniwersyteckie odniosły się do 
jego oferty. W celu uzyskania informacji na ten temat przeprowadzono ankietę, 
którą w lutym 2014 r. rozesłano w formie elektronicznej do kierowników oddzia-
łów gromadzenia wybranych bibliotek. Wszystkie instytucje odpowiedziały na 
ankietę.

Z uzyskanych danych wynika, że zdecydowana większość bibliotek uniwer-
syteckich przystąpiła do współpracy z serwisem IBUK LIBRA. Propozycjami 
platformy nie są zainteresowane trzy biblioteki. Za główny powód takiej decyzji 
ankietowani podali formę własności i wysoką cenę proponowanych na platfor-
mie produktów. Dla jednej z bibliotek priorytetem jest kupowanie elektronicznej 
wersji potrzebnych tytułów na własność.

W pierwszym roku działalności serwisu zainteresowanie jego ofertą wśród bi-
bliotek uniwersyteckich nie było duże. Tylko dwie z uczestniczących w badaniu 
instytucji nawiązały współpracę z platformą. Były to Biblioteka Uniwersytecka 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Biblioteka Główna Uniwersytetu Opol-
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skiego. W kolejnych latach zainteresowanie serwisem rosło i do współpracy przy-
stępowały następne biblioteki. W 2013 r. było ich 15 (Rys. 3). Najpóźniej umowę 
z  IBUK zawarły: Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Biblioteka Główna 
Uniwersytetu Gdańskiego i Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach.

Rys. 3. Liczba ankietowanych bibliotek kupujących licencję do IBUK w latach 2008-2013
Źródło: opracowanie własne.

Poruszając problemy związane z tworzeniem kolekcji e-książek należy pamię-
tać o kosztach, jakie ponoszą biblioteki w związku z ich nabyciem oraz statysty-
kach wykorzystania zakupionych źródeł. Różnice w liczbie nabywanych tytułów 
przez poszczególne biblioteki w analizowanych latach są bardzo duże. Rekordzi-
sta w badanej grupie zakupił licencję na dostęp do blisko 7 tys. tytułów rocznie, 
ale znalazła się też biblioteka, która oferowała swoim użytkownikom tylko 9 tytu-
łów. Sumując liczbę zakupionych tytułów przez poszczególne biblioteki w latach 
2008-2013 można zaobserwować, że większość badanych bibliotek podchodzi 
z rezerwą do propozycji IBUK (Rys. 4). W ankietowanej grupie wyróżniają się 
zdecydowanie trzy biblioteki, których łączny zakup w latach 2008-2013 oscyluje 
w granicach 10-15 tys. tytułów.

W większości przypadków biblioteki kupują taką samą liczbę dostępów do ca-
łej zamawianej kolekcji. W ramach abonamentu serwis udostępnia pięć jedno-
czesnych dostępów do każdego tytułu. Istnieje możliwość zwiększenia tej liczby. 
Tylko dwie spośród badanych bibliotek przy zakupie liczby dostępów kierują się 
zainteresowaniem czytelników poszczególnymi dziedzinami wiedzy.

Większość bibliotek tworząc kolekcje IBUK wybiera pojedyncze tytuły z po-
szczególnych kategorii. Daje to większą gwarancję ich efektywnego wykorzysta-
nia. Trzy biblioteki kupują całe pakiety dziedzinowe. Pozostałe cztery – obok ca-
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Rys. 4. Łączna liczba zakupionych tytułów z serwisu IBUK 
przez poszczególne biblioteki w latach 2008-2013

Źródło: opracowanie własne.

łych pakietów dziedzinowych kupują pojedyncze tytuły z pozostałych kategorii. 
Dwie biblioteki oferują swoim użytkownikom równolegle dostęp online i wersję 
papierową tego samego tytułu.

Dążenie do jak najlepszego wykorzystania gromadzonych zasobów i świad-
czonych usług wymusza na bibliotekach stosowanie zabiegów marketingowych 
[8; 15]. Jednym z nich jest skuteczne dotarcie z informacją o nich do jak naj-
większej grupy zainteresowanych użytkowników. Do promocji serwisu IBUK 
w środowisku akademickim biblioteki wykorzystują przede wszystkim Internet. 
Pomysłem praktykowanym przez dwie biblioteki jest umieszczanie informacji 
o IBUK na własnym profilu społecznościowym. Dbając o szybkie dotarcie z in-
formacją do czytelnika jedna z bibliotek umieszcza w katalogu komputerowym, 
przy papierowej wersji książki, link kierujący bezpośrednio do wersji elektro-
nicznej dostępnej online. Jedna z bibliotek umieszcza na tradycyjnych książkach 
naklejki z informacją, że posiada wersję elektroniczną danego tytułu. Większość 
bibliotek prowadzi wśród własnej społeczności akademickiej szkolenia i prezen-
tacje zachęcające do korzystania z zakupionych licencji dostępu do IBUK. Na te-
renie kampusów rozprowadzane są także plakaty i ulotki reklamowe dostarczane 
przez przedstawicieli serwisu.

Biblioteki akademickie oferują swoim użytkownikom coraz większą licz-
bę różnego rodzaju e-źródeł dostępnych online. Zwiększają także swoje zasoby 
 e-booków. Z uzyskanych od bibliotekarzy danych wynika, że w większości ba-
danych bibliotek uniwersyteckich zainteresowanie użytkowników dostępnymi 
w zasobach IBUK tytułami kształtuje się na poziomie średnim. Tylko trzy biblio-
teki określiły zainteresowanie swoich użytkowników serwisem IBUK jako duże.
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Przedstawione wyniki badań dotyczą jedynie 18 bibliotek uniwersyteckich. 
Można jednak, na przykładzie tej grupy, zaobserwować wzrost zainteresowania 
bibliotek akademickich e-książką oferowaną przez serwis IBUK LIBRA. Jest to 
widoczne szczególnie w latach 2011-2013. W tym czasie wyraźnie zwiększyła się 
liczba bibliotek współpracujących z serwisem. Wzrosła również liczba zakupio-
nych tytułów, które wzbogaciły zasoby ankietowanych bibliotek. Z uzyskanych 
danych wynika jednak że, zainteresowanie czytelników serwisem IBUK w więk-
szości ankietowanych bibliotek kształtuje się na poziomie średnim. Zaobserwo-
wana duża dysproporcja w liczbie kupowanych tytułów wynika z proponowa-
nej przez serwis formy własności oraz wysokiej ceny, na którą wpływa między 
innymi 23% stawka VAT. Nie bez znaczenia pozostaje też kondycja finansowa 
poszczególnych bibliotek oraz wysokość przeznaczanych na zakupy środków. 
Dane zawarte w literaturze bibliotekarskiej wskazują, że rynek e-booków w Pol-
sce nie jest jeszcze duży i stanowi ok. 1% rynku książki. W dalszym ciągu liczba 
dostępnych tytułów e-książek jest zdecydowanie niższa niż tytułów książek pa-
pierowych. Widać jednak, że dynamicznie się rozwija. Przewiduje się, iż w ciągu 
kilku następnych lat liczba sprzedawanych e-booków może przekroczyć liczbę 
sprzedawanych książek papierowych [16].
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Wpływ postaw czytelniczych na decyzje 
związane z zakupem zagranicznych e-zasobów 
czasopiśmienniczych (na podstawie dostępów 
testowych organizowanych w Politechnice 
Wrocławskiej)

Celem niniejszego rozdziału jest analiza zainteresowania czytelników, organi-
zowanymi przez Bibliotekę Główną i OINT Politechniki Wrocławskiej w latach 
2007-2013, dostępami próbnymi do zagranicznych zasobów czasopiśmienni-
czych. Zainteresowanie czytelników wyrażone poziomem wykorzystania testo-
wanych zasobów stanowi istotną przesłankę do podejmowania prób pozyski-
wania środków finansowych od władz wydziałów, a w konsekwencji możliwego 
zakupu praw dostępu do baz. Przy okazji powyższej analizy jako zasadne uznano 
ogólne omówienie standardu COUNTER, wprowadzającego jednolite zasady 
określające wykorzystanie różnego typu zasobów elektronicznych.

Choć dostępy testowe do czasopism elektronicznych są organizowane w Poli-
technice Wrocławskiej od 1997 r., to analizowany okres obejmuje lata 2007-2013. 
Dolna granica wyznacza początek stałej ewidencji danych dotyczących organizo-
wanych testów oraz ujmowanie ich w sprawozdawczości BG i OINT. Górna – za-
myka ostatni rok sprawozdawczy i jednocześnie działalność w dotychczasowym 
kształcie Biblioteki Głównej i OINT, które z dniem 1 stycznia 2014 r., zostały 
przekształcone i weszły w skład nowo utworzonego Centrum Wiedzy i Informa-
cji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej.

Czasopisma naukowe pełnią w procesie komunikacji naukowej rolę szczegól-
ną, w swej istocie mają zapewnić możliwie szybki dostęp do najnowszych wy-
ników badań lub krytycznych omówień literatury naukowej. Dodatkowo ich 
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zawartość jest poddawana ocenie specjalistów na etapie recenzji, co ma zapew-
nić wiarygodność i rzetelność przekazywanych danych. Zmiany technologiczne 
ostatnich dwóch dekad jeszcze bardziej skróciły czas potrzebny na dotarcie do 
zawartości czasopism, a część wydawców oferuje dostęp do zrecenzowanych ar-
tykułów zanim zostaną oficjalnie opublikowane w określonych numerach czaso-
pism. Podkreślając rolę czasopism naukowych warto przypomnieć, że to za ich 
sprawą pierwsza dekada XXI w. ukazała najpełniej całą dynamikę zmian techno-
logicznych na rynku wydawniczym oraz w sprzężonej z nim przestrzeni informa-
cyjnej bibliotek. Czasopisma elektroniczne wyznaczają w wielu aspektach stan-
dardy i rozwiązania, które następnie implementuje się do zastosowań w innych 
typach zasobów cyfrowych, jak choćby CrossRef, DOI, OpenURL, COUNTER 
czy SUSHI.

Kolejnym czynnikiem zmian związanym z czasopismami naukowymi jest ich 
wysoki koszt, który od lat powodował protesty środowisk naukowych. Na po-
czątku XXI w. wywołał on globalną dyskusję i szereg inicjatyw, które przyczyniły 
się do istotnych zmian w komunikacji naukowej, w sferze postrzegania własności 
intelektualnej oraz szeroko rozumianej własności publicznej za sprawą różnych 
modeli Open Access [5, s. 96-105].

Czasopisma elektroniczne na początku były w dużej mierze uzupełnieniem 
już posiadanych zbiorów tradycyjnych, z czasem jednak zaczęły wypierać wer-
sje drukowane, a współcześnie są dynamicznie rozwijającą się formą przekazu 
informacji.

W latach 90. ubiegłego wieku do Polski zaczęły docierać na większą skalę elek-
troniczne wersje czasopism renomowanych wydawców. Biblioteka Politechniki 
Wrocławskiej była jedną z pierwszych w kraju instytucji, które podjęły próby ko-
rzystania z tej formy wydawniczej. Testowanie e-czasopism rozpoczęto na Po-
litechnice Wrocławskiej w 1997 r. Początkowo były to dostępy do trzech tytu-
łów wydawnictwa Elsevier: „Informations Systems”, „Journal of Electrostatics” 
oraz „Optics and Laser Technology”. W tym samym roku, współpracując z firmą 
SwetsZeitlinger GmbH, zapoczątkowano próbny dostęp do platformy SwetsNet, 
umożliwiającej korzystanie ze spisów treści i abstraktów kilkunastu tysięcy cza-
sopism [2].

Z każdym kolejnym rokiem nowa forma czasopism zyskiwała coraz większe 
znaczenie dla Biblioteki ciesząc się rosnącym zainteresowaniem użytkowników, 
co miało wpływ na zmniejszenie liczby tytułów prenumerowanych czasopism 
drukowanych (Rys. 1) przy jednoczesnym zwiększeniu liczby kupowanych cza-
sopism elektronicznych (Rys. 2), z uwzględnieniem czasopism finansowanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w ramach licencji 
krajowych.
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Rys. 1. Zakup tytułów zagranicznych czasopism drukowanych w Politechnice Wrocławskiej
Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Oddziału Gromadzenia 

i Opracowania Wydawnictw Ciągłych za lata 2007-2013.

Rys. 2. Zakup tytułów zagranicznych czasopism elektronicznych w Politechnice Wrocławskiej1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdań Oddziału Gromadzenia 
i Opracowania Wydawnictw Ciągłych za lata 2007-2013.

1 http://wbn.edu.pl/

W związku ze wzrostem liczby publikowanych e-czasopism, począwszy od 
2001 r. zaczęły powstawać konsorcja umożliwiające zakup obszernych kolekcji 
[6]. Dynamiczny rozwój rynku sprawił, że na przestrzeni lat 2000-2010 Politech-
nika Wrocławska oferowała w sumie dostęp do 23 serwisów czasopiśmienniczych 
różnych wydawców [3, s. 189].
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Od 2010 r. MNiSW realizuje program Wirtualna Biblioteka Nauki , w ramach 
którego całkowicie finansowany jest zakup dostępu do wielu zasobów elektro-
nicznych przeznaczonych dla krajowych instytucji naukowych. W 2010 r. pełnym 
finansowaniem objęto kolekcje czasopism wydawnictw Elsevier i Springer, od 
2011 r. wielodziedzinowe czasopisma „Nature” i „Science”, a od 2012 r. czasopisma 
wydawnictwa Wiley-Blackwell. W sumie w 2012 r. liczba bieżących periodyków 
z różnych dziedzin dostępnych w ramach licencji krajowych wynosiła 5285, nato-
miast w dofinansowywanych konsorcjach oferowano 1372 tytuły [4, s. 327].

Przy tak dużej liczbie dostępnych tytułów decyzja o zakupie nowych powinna 
zostać poprzedzona dostępami próbnymi i zweryfikowana w ich trakcie przez 
czytelników, których aktywność obrazują statystyki wykorzystania. Testowa-
nie zasobu przed zakupem sprzyja racjonalnemu gospodarowaniu budżetem 
i zmniejsza ryzyko nietrafionych wyborów. Dostępy testowe są dla bibliotek rów-
nież ważnym źródłem informacji o zainteresowaniu użytkowników nowymi pro-
duktami.

Znaczącym głosem przy organizacji testów są sugestie czytelników, którzy 
zgłaszają do biblioteki prośby o uzyskanie czasowego dostępu. Są to zarówno pra-
cownicy, doktoranci, jak i studenci. Nie mniej ważnym źródłem są propozycje 
składane przez wydawców i pośredników oferujących produkty do testowania. 
W przypadku tego rodzaju zgłoszeń są one analizowane pod kątem ich zgodnoś-
ci z profilem kształcenia i kierunkami badań prowadzonych w uczelni. Ostat-
nią grupę stanowią inicjatywy bibliotekarzy, którzy obserwując zainteresowanie 
określonym tematem lub konkretnym wydawcą, decydują o organizacji dostępu 
testowego.

Dużą wagę przykłada się do planowania testów, jednak zdarzają się sytuacje, 
kiedy wydawcy w ramach swoich kampanii promocyjnych uruchamiają dostępy 
testowe, informując o nich w trakcie ich trwania. Plany realizacji dostępów prób-
nych na Politechnice Wrocławskiej uwzględniają kalendarz akademicki. Najko-
rzystniejszym czasem testowania są miesiące od marca do czerwca, a także od 
października do listopada. Jeżeli oferta lub zgłoszenie użytkownika wpłynie do 
Biblioteki w okresie letnim, wówczas termin testu zostaje przesunięty do mo-
mentu rozpoczęcia roku akademickiego, aby jak największa liczba użytkowników 
mogła z takiego dostępu skorzystać.

Informacje o organizowanych dostępach testowych są zamieszczane na witry-
nie Biblioteki, w newsletterach uczelnianych (eBIP, eStudent), w portalach spo-
łecznościowych oraz przesyłane w formie komunikatów do systemu bibliotecz-
no-informacyjnego Politechniki Wrocławskiej. W przypadku witryny ważne jest, 
aby informacja o realizowanych testach była widoczna i odpowiednio ekspono-
wana wśród innych komunikatów.
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Ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji odnośnie organizacji dostę-
pu jest długość jego trwania. Najczęściej oferowane są testy miesięczne. Zdarzają 
się również krótsze okresy dostępu (np. 10-dniowe) lub dłuższe, nawet dwu- lub 
trzymiesięczne. Najczęściej wykorzystywaną przez wydawców formą autoryzacji 
jest dostęp dla zarejestrowanych numerów IP należących do sieci komputerowej 
uczelni.

W trakcie trwania dłuższych dostępów testowych i widocznego dużego zain-
teresowania czytelników Biblioteka formułowała pisma kierowane do dziekanów 
w sprawie zakupu. Jeśli oferty od wydawców lub pośredników wpływały po za-
kończeniu testów, wtedy pisma uzupełniane były dodatkowo o statystyki wyko-
rzystania, i w zależności od tematyki baz i serwisów, wysyłane były do wszystkich 
lub wybranych wydziałów. Dzięki tej formie współpracy udało się poszerzyć za-
sób e-źródeł o kilka serwisów (m.in. Oxford University Press, Society for Indu-
strial and Applied Mathematics). Gdy deklarowane przez dysponentów kwoty 
były niewystarczające na pokrycie całkowitego kosztu, Biblioteka w miarę posia-
dania niewydatkowanych środków, miała możliwość współfinansowania nowych 
produktów.

Tabele 1 i 2 przedstawiają testowane przez Politechnikę Wrocławską zasoby 
oraz ich wykorzystanie w latach 2007-2013. Ze względów edycyjnych prezento-
wane dane zostały podzielone na dwa przedziały czasowe: tabela 1 – lata 2007-
2009; tabela 2 – lata 2010-2013.

Wydawca / Serwis 2007 2008 2009
ACM - - 397
AMS - brak danych -
CUP - 569 -
CUP (archiwa) - - 76
EBSCO CEEAS - - 141
Emerald EMX - 5222 -
IOP 3418 - -
NPG - - 1854
OUP - - brak danych
ProQuest Central - - 1082
Palgrave Macmillan - brak danych -
SAGE Publications - - 582
Science Classic (archiwa) - - 401
Taylor&Francis - 2546 -
Razem 3418 8337 4533

Tabela 1
Pobrania pełnych tekstów w ramach bezpłatnych testów w latach 2007-2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wy-
dawnictw Ciągłych za lata 2007-2009.
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Tabela 2
Pobrania pełnych tekstów w ramach bezpłatnych testów w latach 2010-2013

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań Oddziału Gromadzenia i Opracowania Wy-
dawnictw Ciągłych za lata 2007-2009.

Wydawca / Serwis 2010 2011 2012 2013
APS/AIP (oferta nowych wydawców) - 303 - -
ASTM SEDL - - 68 -
CUP (archiwa) 155 - - -
Current Protocols (Wiley) - 210 - -
De Gruyter - - - 157
EBSCO Art&Architecture 93 - - -
EMIS 7681 - - -
IMechE - 350 - -
Inderscience 93 - - -
IOS - 188 - -
IWA brak danych - - -
JSTOR Math&Stat - - 285 -
JSTOR (pełna kolekcja) - - - 1188
OUP brak danych - - -
Science Classic (archiwa) 64 - - -
Scientific American - - 285 -
SID 2 - - -
SIAM brak danych - - -

Razem: 8088 1051 638 1345

Ewidencjonowanie próbnych dostępów rozpoczęto w 2007 r. od serwisu IOP. 
W 2008 r. przetestowano 5 produktów, a w 2009 r. – 8 kolejnych serwisów cza-
sopiśmienniczych. W efekcie powyższych testów czytelnicy Politechniki Wro-
cławskiej pobrali 16 288 artykułów z 11 serwisów, co przyczyniło się do podjęcia 
decyzji o zakupie praw dostępu do 9 spośród 14 testowanych produktów.

W 2010 r. zorganizowano 9 próbnych dostępów, w 2011 r. – 4, natomiast w ko-
lejnych latach, w związku z poszerzaniem oferty dostępnych serwisów, liczba te-
stowanych produktów czasopiśmienniczych malała w 2012 i 2013 r. odpowiednio 
do 3 i 2.

Dzięki powyższym testom czytelnicy Politechniki Wrocławskiej pobrali 3441 
artykułów z 14 serwisów oraz 7681 stron z bazy danych EMIS, która zawiera 
m.in. artykuły z gazet i magazynów.

Spośród 18 produktów testowanych w latach 2010-2013 decyzje o zakupie 
podjęto w odniesieniu do 7 serwisów. Dostępy testowe niezakończone z różnych 
powodów zakupem, są dla użytkowników ważnym sposobem poszerzenia do-
stępnej literatury, a dla bibliotekarzy mogą być wiarygodnym źródłem danych 
statystycznych.
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Wielu wydawców lub dostawców źródeł elektronicznych testowanych przez 
Politechnikę Wrocławską umożliwia uzyskanie statystyk wykorzystania zasobów 
w standardzie COUNTER (Counting Online Usage of Networked Electronic Re-
sources). Prace nad projektem opracowującym ten standard, związane z określa-
niem sieciowego wykorzystania źródeł elektronicznych, formalnie zainicjowano 
w 2002 r. [1, s. 1243-1244]. Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny i ma na 
celu współpracę przedstawicieli wydawców, dostawców, organizacji oraz biblio-
tek zmierzającą do wypracowania jednolitych zasad określających wykorzystanie 
źródeł elektronicznych.

Nazwa raportu Opis Status raportu
Journal Report 1 Number of Successful Full-Text Article Requests by 

Month and Journal
wymagany

Journal Report 1 GOA Number of Successful Gold Open Access Full-Text 
Article Requests by Month and Journal

wymagany

Journal Report 1a Number of Successful Full-Text Article Requests 
from an Archive by Month and Journal

opcjonalny

Journal Report 2 Access Denied to Full-Text Articles by Month, 
Journal and Category

wymagany

Journal Report 3 Number of Successful Item Requests by Month, 
Journal and Page-type

opcjonalny

Journal Report 3 
Mobile

Number of Successful Item Requests by Month, 
Journal and Page-type for usage on a mobile device

opcjonalny

Journal Report 4 Total Searches Run By Month and Collection opcjonalny
Journal Report 5 Number of Successful Full-Text Article Requests 

by Year-of-Publication (YOP) and Journal 
wymagany

Tabela 3
Typy raportów COUNTER dla czasopism

Źródło: http://www.projectcounter.org/r4/COPR4.pdf

Wśród wprowadzonych rozwiązań wydanie czwarte określa nowe wymagania 
dla wydawców i dostawców zapewniających zgodność z zasadami COUNTER. 
W odniesieniu do czasopism są to m.in.:

• wymóg wprowadzania w treści raportów statystycznych cyfrowych identy-
fikatorów obiektów dla czasopism (Journal DOI) i książek (Book DOI), co 
umożliwi systemom obsługującym protokół SUSHI (Standardised Usage 
Statistics Harvesting Initiative) jednoczesną analizę wykorzystania tych sa-
mych źródeł dostępnych u różnych dostawców;

• wymóg wprowadzenia i oddzielnego wykazywania wykorzystania artyku-
łów Gold Open Access (Journal Report 1 GOA);
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• wymóg wprowadzenia raportu informującego o nieudanych próbach po-
brania przez czytelników artykułów spoza licencji (Journal Report 2);

• zmiana z opcji na wymóg raportowania o pobraniach pełnotekstowych ar-
tykułów opublikowanych w określonych latach lub przedziałach czasowych 
(Journal Report 5);

• opcjonalne wprowadzenie raportowania o wykorzystywaniu przez czytelni-
ków urządzeń mobilnych (Journal Report 3 Mobile).

W latach 2007-2013 na Politechnice Wrocławskiej przeprowadzono 32 do-
stępy testowe do serwisów czasopism elektronicznych oraz czasopiśmienni-
czych baz danych. W przypadku kilku serwisów ponawiano testy starając się 
uzyskać bardziej precyzyjną informację o zainteresowaniu czytelników lub 
władz wydziałów. W nielicznych przypadkach dostawcy nie udostępnili sta-
tystyk wykorzystania. W kilku innych dane statystyczne nie miały wpływu na 
podjęcie decyzji o zakupie, ponieważ zapadła ona po konsultacjach pracowni-
ków naukowych z władzami wydziałów podczas trwania dostępów próbnych 
(OUP, SIAM).

Przeprowadzone dostępy testowe potwierdziły potrzebę zakupu produktów 
kilkunastu wydawców i dostawców. W ten sposób poszerzono ofertę źródeł 
elektronicznych Politechniki Wrocławskiej o 16 serwisów czasopiśmienniczych. 
W przypadku testów, których wyniki wskazywały wykorzystanie niewielkiej licz-
by tytułów wchodzących w skład większych kolekcji zasadny był zakup mniej-
szych pakietów lub pojedynczych tytułów, co miało miejsce w przypadku „Ame-
rican Mathematical Society”.

Korzyść z organizacji dostępów testowych odnoszą zarówno biblioteki, jak 
i wydawcy. Wydawcy dzięki tej formie udostępniania swych zbiorów mogą pro-
mować swoje zasoby zachęcając jednocześnie do zakupu, a biblioteki mogą nie-
odpłatnie sprawdzić zainteresowanie czytelników testowanymi źródłami. Próbne 
dostępy stanowią czasowe poszerzenie oferty bibliotek, dające zainteresowanym 
możliwość korzystania z kosztownych zasobów elektronicznych.

W przypadku testów organizowanych na życzenie pracowników i studentów 
jest to również okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów z nimi i uzyskania 
informacji zwrotnej dotyczącej przydatności w określonej sferze działalności dy-
daktycznej lub naukowo-badawczej czy też zgodności z profilem kształcenia lub 
kierunkami realizowanych badań. Również kontakt z czytelnikami opiniującymi 
przeprowadzane dostępy próbne pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji 
potrzebnych Bibliotece. Choć powyższe formy współpracy są niezwykle istotne, 
to jednak przez czytelników nie są często wykorzystywane, ponieważ wymagają 
z ich strony dodatkowej aktywności. Natomiast statystyki wykorzystania źródeł 
elektronicznych rejestrują tylko rzeczywiste, zbiorcze zainteresowanie testowa-
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nymi zasobami, obrazując aktywność użytkowników, np. liczbą sesji, wyszukań 
lub pobrań dokumentów.

Statystyki wykorzystania dostarczają w dużym stopniu anonimowej informacji 
o uczestnikach testów. Anonimowość, zwłaszcza w dostępach autoryzowanych 
poprzez IP, nie daje odpowiedzi na pytanie o zainteresowanie konkretnych osób 
określonym zasobem, umożliwia jednak ogólną ocenę stopnia jego przydatności 
dla całej uczelni lub wydziału.

W wymiarze ekonomicznym warto zwrócić uwagę na fakt, że przeciętna cena 
każdego pobranego artykułu waha się na stronach wydawców od 20 do 30 USD, 
Euro lub GBP, zatem dostępy testowe przynoszą policzalne korzyści finansowe. 
Udzielanie przez wydawców bezpłatnych testów dla bieżących i stale aktualizo-
wanych zasobów nie powinno stwarzać dla nich ryzyka utraty potencjalnych 
subskrybentów, ponieważ wysoka liczba pobrań dokumentów potwierdza za-
potrzebowanie instytucji, a wydawcy dostarcza ważnego argumentu w procesie 
negocjacji cenowej. Jednak w przypadku próbnych dostępów do zasobów archi-
walnych o znanej zawartości oraz o określonej już wartości merytorycznej i cy-
towalności, wydawcy mogą zacząć unikać ich udzielania, tym samym większą 
wagę przykładając do implementacji aktualnych zaleceń standardu COUNTER, 
który w „Journal Report 2” informuje o nieudanych próbach pobrań artykułów 
znajdujących się poza dostępną kolekcją. W związku z tym uzyskane statystyki 
mogą stać się miarodajną informacją o zainteresowaniu czytelników instytucji 
określonym zasobem i bezpośrednią podstawą do formułowania ofert przez wy-
dawców. Dane statystyczne uzyskane w wyniku testów, w przypadku relatywnie 
wysokiego wykorzystania, stanowią argument w rozmowach z decydentami lub 
płatnikami na temat zakupu określonych źródeł.

Z dostępów testowych oferowanych przez Politechnikę Wrocławską korzystali 
uprawnieni użytkownicy: pracownicy, doktoranci, studenci oraz inni czytelnicy 
odwiedzający Bibliotekę Główną i OINT Politechniki Wrocławskiej, a to pozwa-
lało na ogólne uzasadnianie zakupu potrzebami szeroko rozumianej społecznoś-
ci akademickiej. I choć kluczowy wpływ na decyzję o zakupie praw dostępu do 
testowanych wcześniej produktów miał stan budżetu uczelni lub wydziałów, to 
jednak duża aktywność czytelników obserwowana w statystykach wykorzystania 
była istotnym argumentem w staraniach o środki finansowe czy przy podejmo-
waniu decyzji o zakupie czasopism.
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Bogumiła Celer, Aldona Zimna

Czytelnictwo studentów w latach 2010-2013 
w świetle badań statystycznych Książnicy 
Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
Studium komparatystyczne

Badania czytelnictwa są ważnym elementem działania każdej biblioteki. Dzię-
ki nim można bowiem próbować nie tylko ukazać aktualny stan czytelnictwa 
i kultury czytelniczej w społeczeństwie, w różnych jego grupach, lecz także zaj-
rzeć w przyszłość i prognozować znaczenie bibliotek [1, s. 198]. Oprócz badań 
ogólnopolskich, które przeprowadzane są systematycznie, m.in. przez Instytut 
Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, niezmiernie ważne są badania lo-
kalne, podejmowane zarówno przez bibliotekarzy, jak i pracowników naukowych 
czy studentów bibliotekoznawstwa. Regionalne i lokalne badania nie mają szer-
szego zasięgu czy ambicji do uogólnień, ale pozwalają uchwycić specyfikę i po-
trzeby czytelnicze w danym regionie [4, s. 70-71].

Zauważyć należy, iż biblioteki kaliskie nie doczekały się, jak dotąd, obszer-
niejszych opracowań poświęconych czytelnictwu. Autorki podjęły więc pierw-
szą próbę zbadania lokalnego czytelnictwa ograniczając się do grupy studentów. 
Swoje badania oparły na analizie ankiety przeprowadzonej wśród studentów 
– czytelników Książnicy Pedagogicznej – w 2010 i 2013 r. oraz analizie danych 
statystycznych za lata 2010-2013. Zakres tematyczny przeprowadzonych badań 
obejmował głównie analizę zainteresowań czytelniczych studentów oraz proble-
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matykę czytelnictwa książek na tle innych form spędzania czasu wolnego. Ce-
lem badań było także znalezienie odpowiedzi na pytania na temat roli Książnicy 
w życiu naukowym i w kształtowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych 
studentów.

Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu udostępnia swo-
je zbiory wszystkim zainteresowanym, w wypożyczalni i czytelni. Z wypożyczalni 
korzystać mogą, po uprzednim zapisaniu się, wszyscy studenci studiujący w Ka-
liszu bądź osoby mieszkające lub pracujące na terenie województwa wielkopol-
skiego. Czytelnikiem Książnicy może zostać osoba pełnoletnia, zainteresowana 
korzystaniem ze zbiorów biblioteki. Wcześniej dominującą grupą użytkowników 
biblioteki, ze względu na jej charakter, byli nauczyciele. W ostatnich kilkunastu 
latach nastąpiła zmiana i obecnie najczęściej korzystającymi z usług placówki są 
studenci. Kalisz staje się miastem akademickim – inicjowane są nowe, różnorod-
ne kierunki studiów, głównie na dwóch uczelniach, tj. Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza (Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu) i Państwowej Wyż-
szej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Wymienić 
należy również pozostałe uczelnie działające na terenie miasta Kalisza: Wyższe 
Seminarium Duchowne Diecezji Kaliskiej, Wyższą Szkołę Finansów i Informa-
tyki w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Kaliszu, Politechnikę Poznańską, Punkt 
Konsultacyjny w Kaliszu, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Studium 
Doskonalenia Menadżerów Oświaty pozostające w strukturze Gnieźnieńskiej 
Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej „Millenium”.

Zbiory Książnicy, cieszą się powodzeniem wśród czytelników, a przede wszyst-
kim studentów, stanowiąc istotny księgozbiór naukowy miasta Kalisza. Swymi 
bogatymi zbiorami Książnica wspomaga znacząco biblioteki wspomnianych 
uczelni. Dane statystyczne wskazują jednoznacznie na ważną rolę tej placówki 
wśród bibliotek kaliskich, a nawet – wielkopolskich bibliotek pedagogicznych 
(Tab. 1).

Księgozbiór biblioteki wciąż jest rozbudowywany z myślą o użytkowniku. 
Książnica stara się zaspokajać potrzeby czytelnicze studentów wynikające z pro-
cesu dydaktycznego i specyfiki różnych uczelni na terenie Kalisza oraz studentów 
zamieszkujących województwo wielkopolskie, a studiujących na terenie kraju.

Przeprowadzenie badań czytelniczych w bibliotece oparto na metodzie son-
dażu diagnostycznego, z wykorzystaniem kwestionariusza anonimowej ankiety, 
skierowanej do wybranej grupy respondentów, tj. studentów. Badania ankietowe 
przeprowadzone zostały w styczniu 2010 r. oraz w grudniu 2013 r. Ankieta skła-
dała się z dwóch części. Pierwsza związana była z czytelnictwem (aktywnością 
czytelniczą, źródłami dostępu do książki, preferencjami lekturowymi), a druga 
dotyczyła danych osobowych respondenta. Pytania miały w większości charak-
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Tabela 1
Liczba wypożyczeń i udostępnień w wielkopolskich bibliotekach pedagogicznych 

w ciągu roku sprawozdawczego 2013

Źródło: Archiwum PBP. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Biblioteki
Książki

na zewnątrz na miejscu łączna liczba
PBP Kalisz 52728 2431 55159
PBP Konin 40652 5151 45803
PBP Leszno 11999 2367 14366
PBP Piła 37864 10802 48666
PBP Poznań 47042 7469 54511

ter zamknięty. Jedno z pytań było pytaniem otwartym i wymagało od studenta 
przedstawienia swojego stanowiska na poruszany temat. Ankietę z 2013 r. uzu-
pełniono o pytania dotyczące e-czytelnictwa studentów, czyli korzystania z do-
kumentów na nośnikach elektronicznych. W niektórych pytaniach o charakterze 
zamkniętym studenci udzielali więcej niż jednej odpowiedzi.

Kwestionariusze rozdawane były studentom odwiedzającym bibliotekę (wypo-
życzalnię i czytelnię) w godzinach urzędowania placówki (sześć dni w tygodniu). 
Autorki, opracowując odpowiedzi na poszczególne pytania, dokonały zestawie-
nia danych z 2010 i 2013 r. Szczegółowymi celami badań ankietowych były:

• poznanie badanej grupy czytelników;
• poznanie zainteresowań czytelniczych studentów;
• ustalenie ilościowego oraz jakościowego charakteru czytelnictwa wśród stu-

dentów – użytkowników Książnicy;
• ustalenie kanałów dostępu do książek.
W badaniach wzięli udział studenci różnych roczników (od I do V roku). Na 

pytanie, na której uczelni studiujesz, respondenci najczęściej odpowiadali: Wy-
dział Pedagogiczno-Artystyczny – UAM Kalisz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Kaliszu. Spośród innych kaliskich oddziałów uczelni wyższych, studenci 
najczęściej wskazywali Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki oraz Politechnikę 
Poznańską. Znaczący odsetek stanowili studenci uczelni znajdujących się poza 
Kaliszem i będący czytelnikami Książnicy Pedagogicznej. Jako miejsce studiowa-
nia najczęściej wskazywali oni Wrocław, Poznań, Opatówek, Ostrów Wielkopol-
ski, Łódź, Bydgoszcz. Szczegółowe dane o badanej zbiorowości zawiera tabela 2.

Informacje uzyskane z metryczek ankiet przeprowadzonych zarówno w 2010, 
jak i w 2013 r., wskazują, iż w badaniach udział wzięło zdecydowanie więcej ko-
biet. Jeżeli chodzi o wiek ankietowanych, najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
z przedziału 18-25 lat. W 2013 r. w stosunku do 2010 r. nieznacznie spadł odsetek 
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Tabela 2
Charakterystyka badanej grupy w roku 2010 i 2013

Tabela 3
Sposób spędzania czasu wolnego przez studentów w roku 2010 i 2013

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

2010 2013

Płeć
Kobiety 81,5% 88%
Mężczyźni 18,5% 12%

Wiek

18-25 lat 85% 85,5%
26-30 lat 9% 8,5%
31-40 lat 4,5% 3,5%
41 i więcej 1,5% 2,5%

Miejsce zamieszkania
wieś 47,5% 55,5%
miasto 52,5% 44,5%

studentów z przedziału wiekowego 26-30 i 31-40 lat. Powyżej tego wieku znala-
zły się osoby studiujące najczęściej niestacjonarnie. Pytanie następne dotyczyło 
stałego miejsca zamieszkania respondenta. Biorąc pod uwagę rozbicie na wieś 
i miasto, podział był prawie równomierny. W 2013 r. odsetek studentów korzy-
stających z biblioteki i pochodzących ze wsi wzrósł o kilka procent. Wynik ten 
w pozytywnym świetle ukazuje studiującą młodzież pochodzącą ze środowiska 
wiejskiego.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły między innymi form spędzania czasu 
wolnego, liczby czytanych książek, czytania prasy, sposobu zdobywania niezbęd-
nych książek, korzystania z katalogu online biblioteki, oceny księgozbioru Książ-
nicy Pedagogicznej, a także stosunku do książki elektronicznej.

We wstępnej części badań poruszono problem aktywności czytelniczej studen-
tów. Pierwsze pytanie ankiety odnosiło się do sposobu spędzania przez nich cza-
su wolnego. Respondenci mogli zakreślić maksymalnie trzy odpowiedzi. Zebrane 
dane ilustruje tabela 3.

Sposób spędzania czasu wolnego 2010 (liczba wskazań) 2013 (liczba wskazań)
Sport 49 50
Muzyka, radio 106 96
Teatr, kino 45 46
Telewizja 49 45
Internet, komputer 103 109
Czytanie książek, prasy 111 107
Kawiarnia, spotkania z przyjaciółmi 97 96
Inne (jakie?) 9 5
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Badania wykazały, że studenci najchętniej poświęcają czas wolny na czytanie 
książek i prasy. Do wyboru ankietowani mieli aż siedem możliwości oraz dopisa-
nie innej, nie uwzględnionej w pytaniu. Sporą popularnością w tym środowisku 
cieszy się również: słuchanie muzyki i radia, korzystanie z Internetu oraz kawiar-
nia i spotkania z przyjaciółmi. Są to najwyższe wskazania, o zbliżonej liczbie. 
Niemal równorzędne znaczenie mają: sport i telewizja oraz teatr i kino. Z moż-
liwości dopisania własnej opcji spędzania czasu wolnego skorzystało zaledwie 
kilka osób, wpisując m.in. wędkarstwo. Wyniki dowodzą pozytywnego stosunku 
studentów do książek. Jak zatem wygląda wypożyczanie książek z biblioteki? Do 
eksploracji zagadnienia posłużyło kolejne pytanie w ankiecie.

Tabela 4 
Deklaracje studentów dotyczące korzystania z wypożyczalni biblioteki. 

Zestawienie badań za rok 2010 i 2013

Źródło: opracowanie własne.

2010 2013

Częstotliwość odwiedzin 
w wypożyczalni

Raz w miesiącu 45,5% 59,5%
Raz w tygodniu 29% 28,5%
Częściej 25,5% 12%

Liczba wypożyczonych 
książek w ciągu miesiąca 

1-3 woluminów 31,5% 34%
4-6 woluminów 39,5% 33,5%
7-10 woluminów 16,5% 25%
10 i więcej 12,5% 7,5%

W 2013 r. wzrósł odsetek studentów wypożyczających książki raz w miesiącu. 
Badania dowiodły, że studenci najczęściej wypożyczają miesięcznie od 1 do 6 
książek.

Dalsze wyniki badań są odzwierciedleniem upodobań literackich studentów, 
którzy chętnie spędzają czas wolny na czytaniu książek.

Analizując powyższe wyniki można wysnuć wniosek, iż na wybory czytelnicze 
studentów wpływają następujące czynniki: przede wszystkim narzucony kanon 
lektur akademickich, a więc literatura fachowa, podręczniki akademickie oraz 
beletrystyka. Ponadto liczny krąg odbiorców wśród młodzieży akademickiej ma 
literatura faktu, i cieszące się popularnością, powieści sensacyjno-kryminalne 
oraz powieści obyczajowe i romanse. Książka pełni w badanym środowisku nie 
tylko istotną funkcję poznawczą, ale również rozrywkową.

W kwestionariuszu badań znalazło się także pytanie dotyczące korzystania 
z czytelni Książnicy. Analiza odpowiedzi pozwala stwierdzić, że zarówno w 2010, 
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jak i w 2013 r. blisko 80% studentów biorących udział w ankiecie odwiedzało czy-
telnię systematycznie. Natomiast ponad 20% studentów w ogóle nie korzystało 
z jej usług.

Kolejnym problemem badawczym była forma zdobywania książek i wiążący 
się z tym fakt posiadania własnego księgozbioru (Tab. 6).

Tabela 5 
Deklaracje studentów dotyczące rodzaju wypożyczanych książek w roku 2010 i 2013

Tabela 6 
Deklaracje studentów dotyczące form zdobywania książek. Zestawienie badań za rok 2010 i 2013

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj wypożyczanych książek 2010 (liczba wskazań) 2013 (liczba wskazań)
Podręczniki akademickie 192 196
Literatura piękna 70 39
Poezja 48 21
Literatura faktu 38 29
Kryminały, sensacja 19 25
Fantastyka 5 13
Literatura obyczajowa, romanse 19 27
Religijne 8 5
Dziecięco-młodzieżowe 14 33
Inne (jakie?) 9 7

Forma zdobywania książek 2010 (liczba wskazań) 2013 (liczba wskazań)
Wypożyczam z biblioteki 198 198
Pożyczam od znajomych 77 62
Kupuję 73 71
Inna forma 3 8

Budujący jest fakt, że dla większości badanych osób najpopularniejszym źró-
dłem dostępu do książek są biblioteki (po 198 wskazań w 2010 i w 2013 r.). Obieg 
książek wśród studentów realizowany jest także poprzez zakup oraz pożyczanie 
od znajomych. Sporadycznie respondenci przyznawali, że inną formą zdobycia 
książki jest jej kserokopia. Jednak z obserwacji bibliotekarzy wynika, że jest to 
czasami jedyna możliwość dostępu do konkretnego tytułu. Spowodowane jest to 
niestety zbyt małą liczbą egzemplarzy danej pozycji w bibliotece.

Respondentów zapytano również o własny księgozbiór. Okazuje się, iż znacz-
na część badanych posiada prywatny księgozbiór. Z 200 badanych studentów, 
w 2010 r. posiadanie domowej biblioteki deklarowało 164 osoby, a w 2013 – 147.
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Jedno z pytań dotyczyło kwestii poruszania się w świecie wirtualnym, odszu-
kania strony internetowej Książnicy i korzystania z niej poprzez logowanie, re-
zerwowanie i zamawianie potrzebnych książek. Internet jest często dla współ-
czesnych czytelników pierwszym krokiem w poszukiwaniu informacji. Bardzo 
często studenci najpierw poznają bibliotekę w sposób wirtualny, a dopiero póź-
niej dokonują jej odwiedzin. Strona internetowa Książnicy informuje o jej struk-
turze, godzinach otwarcia, a przede wszystkim umożliwia korzystanie z katalogu 
online. Zauważyć należy, że spośród wszystkich przebadanych studentów, zdecy-
dowana większość odwiedza stronę internetową Książnicy i korzysta z katalogu.

Jednym z celów badań było także poznanie opinii studentów na temat księgo-
zbioru biblioteki, co zostało zaprezentowane w kolejnej tabeli (zob. Tab. 7).

Tabela 7 
Czy znajdujesz w naszej bibliotece literaturę, której potrzebujesz? 

Zestawienie badań za rok 2010 i 2013

Źródło: opracowanie własne.

2010 (liczba wskazań) 2013 (liczba wskazań)
Tak 51 70
Raczej tak 110 117
Sporadycznie 13 10
Tak, ale jest wypożyczona 65 33
Nie 0 0

Zarówno w 2010, jak i w 2013 r. większość studentów deklarowała, że raczej 
nie ma problemów ze znalezieniem w bibliotece potrzebnej literatury. W 2010 r. 
65 studentów wskazało, że znajduje poszukiwane książki, ale często okazuje się, 
że są one już wypożyczone. W badaniach powtórzonych w 2013 r. liczba odpo-
wiadających w ten sposób użytkowników spadła o połowę. Pomimo poprawy 
wyników, należałoby zwiększyć liczbę niektórych woluminów, aby były dostępne 
dla większej liczby studentów odwiedzających placówkę. Studenci często w bez-
pośrednim kontakcie z bibliotekarzem chwalą dostępność poszukiwanych lektur 
oraz wskazują, jakiej literatury potrzebują. Bibliotekarze mając na uwadze dobro 
studenta – użytkownika Książnicy, spostrzeżenia te przekazują do działu groma-
dzenia i opracowywania zbiorów biblioteki. Ścisła współpraca poszczególnych 
działów biblioteki pozytywnie wpływa na ogólną ocenę i znaczenie Książnicy 
w środowisku akademickim Kalisza i regionu.

Ankietę przeprowadzoną w 2013 r. poszerzono o pytanie dotyczące e-czytel-
nictwa studentów, czyli korzystania z dokumentów na nośnikach elektronicz-
nych. Z uzyskanych danych wynika, iż 80% badanych wskazuje, że biblioteka 
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Tabela 8
Zestawienie wypożyczeń za lata 2010-2013

Źródło: Archiwum PBP. Książnica Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

powinna wzbogacić swoje zbiory o dokumenty na nośnikach elektronicznych. 
Należy przypuszczać, iż studenci odpowiadając na to pytanie brali pod uwagę 
nie tylko książkę elektroniczną, ale także dokumenty w postaci pliku graficznego, 
muzycznego czy filmowego zapisane w formie elektronicznej. Kiedy zapytano czy 
korzystają z e-booków, 61% ankietowanych udzieliło odpowiedzi negatywnej. 
Wyniki badań nie potwierdziły hipotezy badawczej. Autorki zakładały bowiem, 
że wskaźnik osób korzystających z książek elektronicznych będzie wyższy. Bada-
nia sygnalizują, iż zagadnienie e-czytelnictwa powinno w przyszłości zostać pod-
dane głębszej analizie. Wychodząc z założenia, iż większość studentów korzysta 
z książek elektronicznych, kolejne pytanie ankiety dotyczyło zalet tej formy książ-
ki. Respondenci wskazali na: łatwy dostęp, bez wychodzenia z domu; mobilność; 
możliwość zabrania lektury wszędzie z sobą – dostępność w podróży, na space-
rze, w pracy, w szkole; brak konieczności odwiedzin w bibliotece celem dokona-
nia wypożyczenia; nowoczesny sposób na dotarcie do potrzebnych informacji; 
możliwość nagrania na czytnik e-booków większej liczby książek; noszenie go 
przy sobie, zamiast wielu książek; brak konieczności dźwigania. Jedna osoba od-
powiedziała, że nie widzi zalet e-booków, woli trzymać książkę fizycznie w ręku.

Wyniki badań ankietowych uzupełniono o analizę danych za lata 2010-2013 
zawartych w statystyce dostępnej w systemie „SOWA” w wypożyczalni Książnicy. 
Zaprezentowane dane, poza informacjami związanymi z aktywnością studentów, 
zostały poszerzone o zestawienia wypożyczeń dokonanych przez innych użyt-
kowników biblioteki.

Rok
Liczba wypożyczeń

Ogółem
studenci uczniowie nauczyciele inni

2010 52281 696 18643 14269 85889
2011 49462 619 18025 12907 81013
2012 37197 529 17091 10444 65261
2013 29936 574 13883 8335 52728

W przeprowadzonych badaniach sondażowych studenci deklarowali, że naj-
częstszym sposobem zdobywania książek jest ich wypożyczanie z biblioteki. 
Dane statystyczne za lata 2010-2013 wskazują jednak na znaczący i systematycz-
ny spadek czytelnictwa, nie tylko badanej grupy, ale w ogóle wśród wszystkich 
użytkowników biblioteki. Taki stan rzeczy z pewnością niepokoi i zmusza biblio-
tekarzy do wyciągnięcia odpowiednich wniosków.
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Przeprowadzone badania pozwoliły lepiej poznać najliczniejszą grupę użyt-
kowników biblioteki, którą są studenci. Jeśli biblioteka chce skutecznie wpływać 
na rozwój lokalnego środowiska, powinna brać pod uwagę przede wszystkim po-
trzeby tej grupy czytelników. Mobilizujący do dalszej pracy jest fakt, iż studenci 
– czytelnicy biblioteki, na pierwszym miejscu spośród możliwości i form spędza-
nia wolnego czasu wybierają książkę. Wyniki ankiety wskazują jednoznacznie, że 
studenci oczekują ciągłego wzbogacania księgozbioru i jego uzupełniania. Swoje 
sugestie wyrażają także podczas bezpośredniej komunikacji z obsługującym ich 
bibliotekarzem. Efekty badań sondażowych wydają się pomyślne, zdecydowana 
większość respondentów ma pozytywny stosunek do książki i lubi oddawać się 
lekturze.

W kontekście wyników przeprowadzonych badań pojawia się pytanie, czy spa-
dek czytelnictwa nadal będzie postępował? Na rozstrzygnięcie tego zagadnienia 
poczekać należy do zebrania kolejnych danych. Z pewnością dotychczasowy spa-
dek niepokoi i świadczy o tym, że studenci coraz mniej czytają. Poruszana kwe-
stia powinna być w kolejnych latach monitorowana, jeżeli tendencja spadkowa 
będzie się utrzymywać. Nie tylko bibliotekarze, ale również wykładowcy staną 
przed poważnym dylematem, a mianowicie, czy studenci o niskim poziomie czy-
telnictwa są w stanie samodzielnie przygotować prace licencjackie i magisterskie 
[5]. Przyczyn spadku czytelnictwa być może należy doszukiwać się w edukacji 
dzieci i młodzieży. Należałoby zadać kolejne pytanie: czy nauczyciele, wykładow-
cy zachęcają i mobilizują uczniów, studentów do czytania książek, zarówno tych 
w postaci tradycyjnej, jak i cyfrowej? Jak podkreśla w swoich badaniach Barbara 
Stachowiak „nie jest istotne, to z jakiego nośnika korzystają studenci, czytając. 
Priorytetem jest to, aby czytali, analizowali teksty, wyciągali wnioski…” . Istot-
ne jest, aby wykładowca zalecał studentowi konkretne lektury, aby wymagał od 
studenta tworzenia zestawień bibliograficznych różnych źródeł [5]. Tymczasem 
powszechnie znane jest tzw. zgooglowanie tematu przez studentów. Zapewne 
jednym z powodów takiego stanu są również zmiany cywilizacyjne i społeczne, 
symptom tzw. pokolenia Google. Coraz częściej podkreśla się różnice w percep-
cji rzeczywistości młodego cyfrowego pokolenia oraz pokolenia jego rodziców. 
Mówi się nawet o pokoleniu inteligencji cyfrowej oraz pokoleniu inteligencji ana-
logowej [2]. Oczywiście dostęp do Internetu w dużej mierze ułatwia pracę nauko-
wą, dotarcie do literatury przez m.in. Google Books czy Google Scholar, czy też 
poprzez dostęp do bibliotecznych baz danych. Pozostaje jednak, jak podkreśla 
to Emanuel Kulczycki, jeszcze „normalna droga” i tzw. półking, czyli pójście na 
łowy [3]. Warto tak organizować biblioteki, aby umożliwić studentom wolny do-
stęp do zbiorów, by mogli samodzielnie ocenić, czy dana książka będzie dla nich 
inspirująca i czy się przyda.
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Miejmy nadzieję, że czytelnictwo studentów, które było przedmiotem do-
ciekań autorek przedstawionego opracowania, nie zostanie całkowicie wyparte 
przez gotowe treści podawane w sieci. Autorki mają również nadzieję, że prezen-
towana analiza zapoczątkuje etap badań nad czytelnictwem w regionie.

Wyniki badań ankietowych pozwalają optymistycznie spojrzeć na rolę Książ-
nicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w życiu naukowym i w kształtowaniu 
oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych studentów. Pomimo rozwijających się 
w Kaliszu bibliotek uczelnianych, Książnica nadal stanowi ważny ośrodek zdo-
bywania przez studentów poszukiwanej literatury.
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Justyna Rogińska-Usowicz

Czytelnictwo studentów związane z procesem 
studiowania. Zależności między zmiennymi 
w badaniach empirycznych na przykładzie 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zmienna bywa różnie definiowana. W publikacjach z lat 80. i 90. XX w. jed-
ni określali ją jako „czynnik przybierający różne wartości w danym zbiorze” 
[7, s. 244], bądź „pewną kategorię zjawisk, których wielkość, intensywność, czę-
stość występowania może ulegać zmianom w zależności od różnych okoliczności” 
[10, s. 48]. Współcześnie mówi się o niej jako o pewnej właściwości empirycz-
nej mającej przynajmniej dwie wartości [13, s. 27-28.]. Zmienne to także zjawi-
ska, które ulegają przeobrażeniom pod wpływem działania różnych czynników, 
przyjmując tym samym różne wartości [11, s. 71]. Zatem ich podstawową cechą 
jest to, że muszą dać się opisać za pomocą pewnych wartości, uszczegóławiając 
przy tym problem badawczy [13, s. 28]. Można rozróżnić dwa rodzaje zmien-
nych – zależne i niezależne. Te pierwsze podlegają wpływom innych zmiennych, 
czyli są od nich zależne i to właśnie na ich wyjaśnieniu skupia się badacz. Na ich 
wartość wpływają zmiany wartości zmiennej niezależnej. Ta z kolei nie podlega 
wpływom innych zmiennych występujących w badaniu i służy badaczowi, jak 
wspomniano, do wyjaśnienia wartości zmiany zmiennej zależnej.

Jedną ze zmiennych niezależnych opisaną w pracy będzie płeć. Warto w tym 
miejscu nadmienić, że możliwość opisania zjawiska czytelnictwa płci żeńskiej 
oraz proces uczenia akademickiego istnieje dopiero od II połowy XIX w. Bowiem 
od początków istnienia uniwersytetów aż do tego czasu zbiorowość studencka 
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składała się wyłącznie z mężczyzn. Kobiety nie były dopuszczane do studiów. 
Demokratyzacja życia społecznego oraz ruch feministyczny doprowadziły do 
otwarcia uczelni przed kobietami. Zatem na europejskich uniwersytetach kobie-
ty znalazły się wśród studentów w Szwajcarii i Francji w drugiej połowie XIX w., 
a na uczelniach polskich, w Krakowie i we Lwowie – dopiero od ostatnich lat tego 
stulecia [1, s. 131].

W niniejszych rozważaniach zostanie podjęta próba przedstawienia stosunku 
dwóch zmiennych niezależnych takich, jak płeć i tryb studiów oraz zmiennych 
zależnych związanych z czytelnictwem podręczników przez studentów, a także 
materiałów wykorzystywanych przez nich podczas ich pracy własnej, związanej 
z procesem edukacji na studiach wyższych. Podstawę stanowią badania empi-
ryczne przeprowadzone w 2012 r. wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, mające na celu ocenę czytelnictwa podręczników. 
Badania przeprowadzono od lutego do kwietnia 2012 r. Wzięło w nich udział 
774 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym: 536 
kobiet (69,3%) oraz 234 mężczyzn (30,2% wszystkich ankietowanych), 4 osoby 
nie odpowiedziały na pytanie o płeć. Kwestionariusz wypełniali studenci wszyst-
kich wydziałów uniwersytetu (N=777), przy czym 78,4% stanowili słuchacze 
studiów stacjonarnych, 21,5% – słuchacze studiów niestacjonarnych, a 0,3% 
badanych korzystała z indywidualnego toku studiów. Żaden z ankietowanych 
nie odbywał nauki w trybie eksternistycznym, ani nie uczestniczył w programie 
wymiany studentów. Ponad 2/3 (68,1%) badanych stanowili słuchacze kierun-
ków humanistyczno-społecznych (pedagogika, administracja, prawo, historia, 
filologia polska, stosunki międzynarodowe, praca socjalna, filologia wschodnio-
słowiańska, dziennikarstwo), pozostali studiowali kierunki ścisłe i przyrodnicze 
(weterynaria, rolnictwo, biologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia 
żywności i żywienia człowieka, ogrodnictwo, ochrona środowiska, geodezja, bu-
downictwo). Badaniem objęto wszystkie roczniki (N=778 ), z tym, że większość 
stanowili słuchacze II i III roku (łącznie blisko 2/3), studenci I roku udzielili 
11,3% odpowiedzi, II – 31,6%, III – 31,7%, IV (I roku studiów magisterskich 
uzupełniających) – 12%, V (II roku studiów magisterskich uzupełniających) – 
13,4%. Kobiety przeważały zarówno wśród studentów stacjonarnych – przeszło 
2/3 (68,8%), a zwłaszcza wśród niestacjonarnych – blisko 3/4 (72,6%). Domi-
nowały też na poszczególnych kierunkach studiów: na humanistyczno-społecz-
nych było ich 69,1%, a na kierunkach ścisłych i przyrodniczych – 70,7%. Jeszcze 
większa była ich przewaga (76,3%) wśród osób studiujących dwa kierunki. Także 
wśród 67 osób deklarujących przynależność do koła naukowego (w 94% słucha-
czy studiów dziennych), blisko 2/3 (65,7%) stanowiły kobiety. Metodą doboru 
próby była metoda losowa.
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Jak twierdzi Jacek Wojciechowski, dokonane do tej pory analizy, szczególnie 
w zakresie czytelnictwa, nie potwierdziły, aby płeć wpływała na czytelniczą ak-
tywność, na reguły interpretacji, bądź na skutki czytania. Natomiast konkretne 
zainteresowania i wybory czytelnicze mogą być przez płeć nieco zróżnicowane 
[12, s. 107-108]. Do zupełnie innych wniosków doszły badaczki ogólnopolskie-
go badania czytelnictwa przeprowadzanego przez Instytut Książki i Czytelnictwa 
w 2010 r. Okazało się bowiem, że bycie kobietą lub mężczyzną, z pozoru nieistot-
ne dla systematyczności kontaktu z tekstem, stało się istotną statystycznie różnicą 
w przypadku czytania książek. Płeć wpływała nie tylko na ogólny poziom zainte-
resowania książkami, ale także na ich dobór i co za tym idzie – różnice w gustach 
czytelniczych [5, s. 45, 333].

Ćwiczenia i konwersatoria, jako obowiązkowe formy zajęć, wymagają od 
studentów systematyczności oraz czynnego uczestnictwa. Mimo tego niewielki 
procent ankietowanych zadeklarował, że nie musi korzystać z żadnych materia-
łów podczas przygotowań do ćwiczeń. W tej grupie odpowiedzi taką postawę 
zadeklarowali w większości mężczyźni (9,4%, panie – 3,9%)1. Tryb studiów nie 
odgrywał tu znaczenia. Zestawienie procentowe udzielonych odpowiedzi poka-
zało, że w czasie przygotowań do ćwiczeń żeńska część ankietowanych, częściej 
niż pozostali korzystała z książek polecanych przez prowadzących zajęcia (62,9% 
w porównaniu do mężczyzn – 40,6%), z artykułów znalezionych w czasopismach 
naukowych (14%, mężczyźni – 12%) oraz zdecydowanie częściej niż ich koledzy 
– z własnych notatek z wykładów (64,6%, mężczyźni – 48,7%).

Mężczyźni natomiast bardzo chętnie wykorzystywali notatki koleżanek/kole-
gów (50,4%, kobiety – 36,2%) oraz „inne” sposoby (4,3%, kobiety – 1,7%). Po-
dobnie procentowo wśród wszystkich ankietowanych studentów wyglądało wy-
korzystanie podręczników (kobiety – 54,1%, mężczyźni – 52,1%), wydawnictw 
informacyjnych takich jak słowniki, encyklopedie, biografie (kobiety – 11,8%, 
mężczyźni – 11,1%), materiałów znalezionych w Internecie (kobiety – 64%, męż-
czyźni – 64,1%) oraz materiałów znalezionych w innych mediach takich jak ra-
dio, telewizja, prasa (kobiety – 8,6%, mężczyźni – 8,1%).

Studenci studiów stacjonarnych podczas nauki do ćwiczeń, chętniej niż ich 
koledzy studiujący w trybie niestacjonarnym, wykorzystywali własne notatki 
z wykładów (60,6%, studenci studiów niestacjonarnych – 56,8%), podręczniki 
(56%, studenci studiów niestacjonarnych – 42,6%) oraz książki polecane przez 
wykładowców (58,6%, studenci studiów niestacjonarnych – 46,3%). Dużo chęt-

1 Wszystkie udzielone odpowiedzi nie sumują się do 100%, ponieważ istniała możliwość za-
znaczania wielu opcji. Pominięto też odpowiedzi osób, które w metryczce nie oznaczyły płci (0,5% 
wszystkich ankietowanych). Powodem jest istotność czynnika płci i wyciągnięcie na tej podstawie 
wniosków.
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Rys. 1. Sposoby przygotowania się do ćwiczeń w zależności od płci
Źródło: opracowanie własne.

niej sięgali też po notatki koleżanek/kolegów (43,8%, studenci studiów niestacjo-
narnych – 28,4%) oraz artykuły z czasopism naukowych (14%, studenci studiów 
niestacjonarnych – 11,1%). Studenci studiów niestacjonarnych przygotowując 
się do ćwiczeń, podobnie jak pozostali ankietowani, najchętniej korzystali z ma-
teriałów znalezionych w Internecie. Jednak odpowiedź ta najczęściej zaznacza-
na była właśnie w grupie studentów studiów niestacjonarnych (67,3%, studenci 
studiów stacjonarnych – 63,3%). Poza tym chętniej sięgali oni po wydawnictwa 
informacyjne (18,5%, studenci studiów stacjonarnych – 9,7%). Podobnie w obu 
grupach wyglądało wykorzystanie innych mediów, tj. radio, telewizja, prasa (stu-
denci studiów stacjonarnych – 8,6%, studenci studiów niestacjonarnych – 8%) 
oraz innych źródeł (studenci studiów stacjonarnych – 2,3%, studenci studiów 
niestacjonarnych – 3%).

W postawie kobiet zwróciła uwagę niechęć do zaniedbywania obowiązków 
oraz większy respekt wobec autorytetu prowadzącego zajęcia. Panie cechowały 
się większą dyscypliną podczas przygotowań do ćwiczeń. Wkładały w to zde-
cydowanie więcej wysiłku, korzystając z czasopiśmiennictwa naukowego oraz 
prowadząc własne notatki w czasie zajęć. Mężczyźni byli bardziej skłonni do ko-
rzystania z gotowych materiałów, w tym zgromadzonych przez inne osoby. Stu-
denci, którzy częściej deklarowali korzystanie z polecanych przez wykładowców 
publikacji z reguły byli uczestnikami studiów dziennych.

Podobnie jak w przypadku przygotowywania się do zajęć w trakcie semestru, 
tak też w przypadku nauki w czasie sesji egzaminacyjnej, mimo że procent odpo-
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wiedzi na to pytanie był niewielki, męska część respondentów nieco częściej de-
klarowała postawę nihilistyczną, twierdząc, że nie musi z niczego korzystać, aby 
zdać egzaminy (4,7%, kobiety – 0,9%) i zaliczyć kolokwia. W tej grupie przewa-
żali też nieznacznie studenci studiów niestacjonarnych (3,1%, studenci studiów 
stacjonarnych – 1,8%).

Poza tym mężczyźni przygotowujący się do egzaminów częściej niż koleżanki 
sięgali po wydawnictwa informacyjne (12,8%, kobiety – 10,1%), materiały zna-
lezione w Internecie (51,7%, kobiety – 42,2%), materiały znalezione w innych 
mediach (7,7%, kobiety – 4,5%), notatki koleżanek/kolegów (60,3%, kobiety – 
50,4%) oraz inne (2,6%, kobiety – 1,7%). Żeńska część ankietowanych w czasie 
sesji egzaminacyjnej oraz podczas nauki do kolokwiów preferowała podręcz-
niki (57,6%, mężczyźni – 54,7%), książki polecane przez prowadzących zajęcia 
(60,4%, mężczyźni – 49,1%), artykuły z czasopiśmiennictwa naukowego (9%, 
mężczyźni – 5,6%) oraz własne notatki z wykładów (80,8%, mężczyźni – 56%).

Studenci studiów stacjonarnych preferowali wykorzystanie własnych nota-
tek z wykładów (74,3%, studenci studiów niestacjonarnych – 69,1%), książek 
polecanych przez prowadzących zajęcia (59,1%, studenci studiów niestacjo-
narnych – 48,8%), podręczników (57,8%, studenci studiów niestacjonarnych 
– 51,9%) oraz notatek koleżanek/kolegów (56,5%, studenci studiów niestacjo-
narnych – 42,6%). Natomiast studenci studiów niestacjonarnych chętniej niż 
pozostali sięgali po materiały znalezione w Internecie (48,1%, studenci studiów 
stacjonarnych – 44,5%) oraz wydawnictwa informacyjne (16,7%, studenci stu-
diów stacjonarnych – 9,4%). Nieznacznie więcej w tej grupie było wskazań na 
odpowiedź – artykuły w czasopismach naukowych (studenci studiów niesta-
cjonarnych – 8,6%, studenci studiów stacjonarnych – 7,6%). W obu grupach 

Rys. 2. Sposoby przygotowania się do ćwiczeń w zależności od trybu studiów
Źródło: opracowanie własne.
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analogicznie do poprzedniego pytania wyglądało wykorzystanie innych mediów 
(studenci studiów stacjonarnych – 5,6%, studenci studiów niestacjonarnych – 
4,9%) oraz innych źródeł (studenci studiów stacjonarnych – 2,1%, studenci stu-
diów niestacjonarnych – 1,2%).

Tabela 1
 Sposoby przygotowania się do egzaminów przez studentów

Źródło: opracowanie własne.

Kobiety
(%)

Mężczyźni
(%)

Studenci 
studiów 

stacjonarnych 
(%)

Studenci 
studiów niesta-

cjonarnych
(%)

Nie muszę z niczego korzystać 0,90 4,70 1,80 3,10
Podręczniki 57,60 54,70 57,80 51,90
Książki polecane 
przez wykładowców

60,40 49,10 59,10 48,80

Artykuły w czasopismach 
naukowych

9,00 5,60 7,60 8,60

Wydawnictwa informacyjne 10,10 12,80 9,40 16,70
Materiały znalezione 
w Internecie

42,20 51,70 44,50 48,10

Materiały znalezione 
w innych mediach

4,50 7,70 5,60 4,90

Własne notatki 80,80 56,00 74,30 69,10
Notatki kolegów 50,40 60,30 56,50 42,60
Inne 4,50 7,70 2,10 1,20

Teoretycznie przygotowanie do egzaminu powinno wyglądać następująco: 
„Przede wszystkim należy uczyć się aktywnie przez cały okres samokształcenia. 
Stale i systematycznie studiować podręczniki, dyskutować na temat opanowa-
nych treści oraz czytać lekturę równomiernie rozłożoną w czasie i kojarzyć z ma-
teriałem programowym doświadczenia zawodowe. Takie aktywne uczenie się 
przygotowuje systematycznie do końcowego etapu pracy, jakim jest egzamin; ob-
niża nasze zmęczenie, ułatwia rozumienie partii materiału” [2, s. 70]. Jak wynika 
z przeprowadzonych badań praktyka wygląda inaczej. Świadczy o tym istnienie 
grupy, która deklaruje, że aby zdać egzamin, nie musi z niczego korzystać. Nie 
jest to zjawisko nowe, bo na „umiejętność” funkcjonowania studentów i uczniów 
bez podręcznika zwracały też uwagę badaczki analizujące społeczny zasięg książ-
ki w Polsce w 2010 r. Mimo że mogłoby się wydawać, że książka i podręcznik to 
nieodłączny atrybut procesu edukacyjnego, to jednej trzeciej uczniów i studen-
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tów udawało się już wtedy funkcjonować bez nich [5, s. 49]. O pragmatycznym 
podejściu do sesji egzaminacyjnej świadczy też postawa mężczyzn, którzy chęt-
niej korzystali z gotowych zbiorów informacji takich jak: wydawnictwa infor-
macyjne, materiały znalezione w Internecie lub w innych mediach oraz notatki 
koleżanek/kolegów. Ankietowane skłaniały się bardziej ku usystematyzowanej 
wiedzy z  podręczników i książek polecanych przez prowadzących zajęcia oraz 
z artykułów z czasopiśmiennictwa naukowego. Wykorzystywały też własne no-
tatki z wykładów. Postawa studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
w czasie sesji egzaminacyjnej była odwzorowaniem ich sposobu przygotowania 
do ćwiczeń.

Analogicznie do wcześniejszych pytań, jak też i w tym przypadku, mężczyźni 
częściej niż kobiety deklarowali, że przy okazji tworzenia prac pisemnych, zarów-
no tych rocznych, jak i prac dyplomowych, nie muszą z niczego korzystać (5,1%, 
kobiety – 2,6%). Tryb studiów nie odgrywał tu znaczenia. Respondenci częściej 
niż ich koleżanki sięgali do materiałów znalezionych w Internecie (50%, kobiety 
– 42,2%), materiałów znalezionych w innych mediach (15,4%, kobiety – 12,7%), 
notatek koleżanek/kolegów (17,9%, kobiety – 6,3%) oraz do innych źródeł (4,7%, 
kobiety – 2,1%). Kobiety natomiast tworząc prace pisemne, zdecydowanie częś-
ciej korzystały z podręczników (55,4%, mężczyźni – 46,2%), artykułów w czaso-
piśmiennictwie naukowym (40,9%, mężczyźni – 37,2%), wydawnictw informa-
cyjnych (28,9%, mężczyźni – 21,4%) oraz z własnych notatek z wykładów (18,8%, 
mężczyźni – 16,2%). Zarówno kobiety, jak i mężczyźni w takim samym stopniu 
korzystali z książek polecanych przez prowadzących zajęcia (po 45,7%).

Studenci studiów stacjonarnych częściej niż pozostali ankietowani korzysta-
li z własnych notatek z wykładów (19,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 
14,2%) oraz z notatek koleżanek/kolegów (10,7%, studenci studiów niestacjonar-
nych – 6,8%). Słuchacze studiów niestacjonarnych zdecydowanie częściej sięgali 
po książki polecane przez wykładowców (51,2%, studenci studiów stacjonarnych 
– 44,2%), artykuły w czasopismach naukowych (44,4%, studenci studiów stacjo-
narnych – 38,4%), wydawnictwa informacyjne (32,7%, studenci studiów stacjo-
narnych – 24,5%), inne media (15,4%, studenci studiów stacjonarnych – 12,7%) 
oraz nieznacznie po inne źródła (4,9%, studenci studiów stacjonarnych – 2,1%). 
Podobnie w obu grupach wyglądało wykorzystanie podręczników (studenci stu-
diów stacjonarnych – 52,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 54,3%) oraz 
Internetu (studenci studiów stacjonarnych – 44,2%, studenci studiów niestacjo-
narnych – 46,3%).

Podobnie, jak w dwóch wcześniej omawianych zagadnieniach, u mężczyzn 
wyraźnie zaznaczyła się tendencja do łatwiejszych rozwiązań – korzystanie z ma-
teriałów znalezionych w Internecie lub w innych mediach bądź gotowych notatek 
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koleżanek/kolegów. U kobiet natomiast – do posługiwania się zbiorami wiedzy 
usystematyzowanej takimi jak: podręczniki, artykuły w czasopiśmiennictwie na-
ukowym, wydawnictwa informacyjne. Ankietowane wykorzystywały też, tak jak 
podczas przygotowań do ćwiczeń oraz egzaminów, własne notatki z wykładów. 
Różnica w stosunku do wcześniej omawianych zagadnień w tym przypadku wy-
nika z „równouprawnienia” w sięganiu po książki polecane przez prowadzących 
zajęcia.

Pisanie prac zaliczeniowych oraz dyplomowych nie odzwierciedlało sposo-
bów przygotowywania się studentów do ćwiczeń i egzaminów. Studenci studiów 
stacjonarnych częściej wykorzystywali notatki własne oraz koleżanek/kolegów. 
Zaś słuchacze studiów niestacjonarnych zdecydowanie częściej w tym przypadku 
sięgali po książki polecane przez wykładowców, artykuły w czasopismach nauko-
wych, wydawnictwa informacyjne oraz inne media. Świadczy to o tym, że gru-
pa słuchaczy studiów niestacjonarnych podczas pisania prac wolała korzystać ze 
źródeł poleconych przez autorytet w postaci prowadzącego zajęcia bądź źródeł 
naukowych.

Żeńska część ankietowanych wykazywała większą chęć do prowadzenia ręcz-
nych notatek jako sposobu utrwalania informacji zdobytych na ćwiczeniach 
i podczas wykładów (93,3%, mężczyźni – 70,5%). Ta tendencja była też bardziej 
zauważalna w grupie słuchaczy studiów stacjonarnych (87,1%, studenci studiów 
niestacjonarnych – 84%). Panowie zdecydowanie bardziej skłaniali się do wyko-
rzystania cyfrowych nośników. Chętniej bowiem robili notatki na komputerze 
(24,8%, kobiety – 19,8%), skanowali materiały (22,2%, kobiety – 10,4%) lub robili 
fotografie (21,8%, kobiety – 15,3%). Częściej też wykorzystywali inne sposoby 
sporządzania notatek (8,5%, kobiety – 3,4%).

Oprócz chęci do robienia ręcznych notatek, studenci studiów stacjonarnych 
deklarowali też następujące sposoby utrwalania informacji zdobytych podczas 
ćwiczeń i wykładów: kserowanie (88,8%, studenci studiów niestacjonarnych – 
74%) oraz fotografowanie (18,3%, studenci studiów niestacjonarnych – 13%). 
Słuchacze studiów niestacjonarnych natomiast chętniej niż pozostali kopiowali 
informacje z Internetu (53,1%, studenci studiów stacjonarnych – 49,3%). W obu 
grupach podobny procent ankietowanych robił notatki na komputerze (studen-
ci studiów stacjonarnych – 20,9%, studenci studiów niestacjonarnych – 22,8%), 
skanował potrzebne materiały (studenci studiów stacjonarnych – 13,5%, studenci 
studiów niestacjonarnych – 15,4%) oraz korzystał z innych sposobów utrwalania 
wiedzy (studenci studiów stacjonarnych – 5,1%, studenci studiów niestacjonar-
nych – 4,3%).

Jak już ustalono wcześniej, prawie wszystkie ankietowane studentki prowadzi-
ły notatki podczas ćwiczeń i wykładów, natomiast wśród studentów odsetek ten 
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Rys. 3. Sposoby utrwalania informacji zdobytych na ćwiczeniach 
i podczas wykładów w zależności od płci

Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Sposoby utrwalania informacji zdobytych na ćwiczeniach i podczas wykładów 
w zależności od trybu studiów
Źródło: opracowanie własne.

był niższy. Częściej ułatwiali sobie oni utrwalanie informacji poprzez robienie 
notatek na komputerze, skanowanie lub fotografowanie. Podobnie należy po-
wtórzyć wnioski w odniesieniu do słuchaczy różnych trybów studiów. Słuchacze 
studiów stacjonarnych deklarowali częstsze robienie notatek, jak również ksero-
wanie oraz fotografowanie. Słuchacze studiów niestacjonarnych częściej skłaniali 
się ku rozwiązaniom łatwiejszym takim jak kopiowanie informacji z Internetu.
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Mężczyźni częściej deklarowali, że w ogóle nie przywiązywali wagi do prze-
chowywania notatek i wyrzucali zgromadzone materiały (9,4%, kobiety – 2,6%), 
ewentualnie porządkowali je dopiero, gdy były im potrzebne (38,9%, kobiety – 
29,5%). Tendencja ta była bardziej widoczna wśród studentów studiów stacjo-
narnych (34,3%, studenci studiów niestacjonarnych – 25,3%). Częściej męska 
część ankietowanych przyznawała się do przechowywania notatek w komputerze 
(21,8%, kobiety – 14,9%) i tę odpowiedź częściej wskazywali słuchacze studiów 
niestacjonarnych (21%, studenci studiów stacjonarnych – 16%). Mężczyźni nieco 
częściej niż koleżanki wskazywali też na inne sposoby przechowywania notatek 
(4,3%, kobiety – 1,5%). Panie natomiast w większości deklarowały, że segregują 
na bieżąco gromadzone notatki (60%, mężczyźni – 37,6%). W grupie słuchaczy 
studiów niestacjonarnych były bardziej popularne inne sposoby przechowywa-
nia notatek (studenci studiów stacjonarnych – 2,1%, studenci studiów niestacjo-
narnych – 3,1%) oraz ich segregowanie (studenci studiów stacjonarnych – 52,6%, 
studenci studiów niestacjonarnych – 55,6%).

Tabela 2
Sposoby przechowywania notatek

Źródło: opracowanie własne.

Kobiety
(%)

Mężczyźni
(%)

Studenci 
studiów 

stacjonarnych
(%)

Studenci 
studiów niesta-

cjonarnych
(%)

Nie przechowuję, wyrzucam 2,60 9,40 4,80 4,90

Przechowuję w komputerze, 
zeskanowane

14,90 21,80 16,00 21,00

Porządkuję dopiero wtedy, 
gdy są mi potrzebne

29,50 38,90 34,30 25,30

Segreguję na bieżąco 
gromadzone notatki

60,00 37,60 52,60 55,60

Inne 1,50 4,30 2,10 3,10

Wyniki badań potwierdzają, że mężczyźni przywiązują mniejszą wagę do pro-
wadzenia notatek, a jeżeli już je robią, to najczęściej posługują się w tym celu 
jakąś formą nośnika danych cyfrowych, najczęściej komputerem. Kobiety nato-
miast są bardziej usystematyzowane – prowadzą i segregują notatki. Okazuje się 
natomiast, że studenci studiów niestacjonarnych rzadziej wyrzucają notatki z za-
jęć i częściej przechowują je na dysku twardym.

Ankietowani zapytani, w jaki sposób korzystają ze skopiowanych materiałów, 
również w zależności od płci, udzielili różnych odpowiedzi. Kobiety w zdecydo-



200

wanej większości zakreślały lub podkreślały najważniejsze treści (85,6%, mężczyź-
ni – 58,1%). Ten sposób był również popularny w obu trybach studiów (studenci 
studiów stacjonarnych – 77,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 77,8%). Re-
spondentki robiły notatki na marginesach (27,8%, mężczyźni – 21,4%), bądź ro-
biły dodatkowe notatki (27,8%, mężczyźni – 25,6%). Obie z wymienionych opcji 
częściej wskazywane były na kierunkach studiów dziennych. Robienie uwag na 
marginesach wskazało 27,3% studentów studiów stacjonarnych i 20,4% studen-
tów studiów niestacjonarnych, robienie dodatkowych notatek – 28,3% studen-
tów studiów stacjonarnych oraz 23,5% studentów studiów niestacjonarnych. 
Mężczyźni częściej podawali inne sposoby korzystania z notatek (10,3%, kobiety 
– 2,4%). W przypadku tej odpowiedzi zmienna tryb studiów nie odgrywała roli.

Można stwierdzić, że kobiety podczas korzystania ze skopiowanych materia-
łów były tradycjonalistkami – zakreślały lub podkreślały najważniejsze treści, ro-
biły notatki na marginesach bądź robiły dodatkowe notatki. Mężczyźni rzadziej 
skłaniali się ku takim rozwiązaniom. Praca z tekstem była natomiast chętniej po-
dejmowana przez studentów studiów stacjonarnych.

Na pytanie: „z ilu książek (w tym podręczników) potrzebnych do nauki korzy-
sta Pan/Pani w czasie semestru”, mężczyźni częściej udzielali odpowiedzi: „nie 
korzystam w ogóle” (12,8%, kobiety – 5%). Odpowiedź ta padała częściej wśród 
respondentów studiujących zaocznie niż wśród pozostałych (12,3%, studenci 
studiów stacjonarnych – 5,9%). Mężczyźni nieco częściej wskazywali liczbę do 
10 książek (58,4%, kobiety – 55,8%). Tryb studiów nie odgrywał w  tym przy-
padku żadnej roli (studenci studiów stacjonarnych – 56,2%, studenci studiów 
niestacjonarnych – 59,3%). Żeńska część badanych, mimo że w większości wska-
zała powyższą odpowiedź, to jednak częściej niż pozostali ankietowani deklaro-
wała wyższe przedziały liczbowe książek wykorzystywanych do nauki: od 10 do 
15 książek w semestrze (24,3%, mężczyźni – 17,5%), od 15 do 20 w semestrze 
(6,5%, mężczyźni – 4,3%) i powyżej 20 w semestrze (8,8%, mężczyźni – 5,6%). 
Wszystkie te wskazania były wyższe wśród słuchaczy studiów stacjonarnych (10-
15 książek w semestrze wskazało 23,4% studentów studiów stacjonarnych i 17,9% 
studentów studiów niestacjonarnych; 15-20 książek w semestrze zadeklarowało 
6,3% studentów studiów stacjonarnych i 3,7% studentów studiów niestacjonar-
nych; powyżej 20 książek w semestrze – 8,1% studentów studiów stacjonarnych 
i 6,2% studentów studiów niestacjonarnych).

Podobnie jak w pytaniach o sposoby przygotowania do ćwiczeń i egzaminów 
oraz sposoby zbierania materiałów do prac zaliczeniowych, tak też i w tym przy-
padku, mężczyźni częściej deklarowali, że w ogóle nie korzystają z podręczni-
ków. Zdaniem Izabeli Koryś kobiety zawsze czytały więcej książek od mężczyzn. 
A w ostatnich latach możemy mówić o „maskulinizacji grupy nieczytelników, 
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feminizacji grupy czytelników umiarkowanych oraz – co ciekawe – względnym 
zrównoważeniu pod względem płci grupy najintensywniej czytających” [5, s. 72-
74]. Ma to związek z tym, o czym wspomniano wcześniej – kobiety są bardziej 
skrupulatnymi i systematycznymi studentkami.

Dosyć wysoki procent wskazań odpowiedzi „nie korzystam z podręczników” 
wśród studentów studiów niestacjonarnych wydaje się być również potwierdze-
niem wcześniejszych wniosków. Podręczniki, które najczęściej dostępne są w bi-
bliotece akademickiej, były zazwyczaj nieosiągalne dla tego typu słuchaczy bądź 
studenci tacy, nie angażowali się w zajęcia.

Kobiety częściej też zwracają uwagę na wymagania wykładowców (33,6%, 
mężczyźni – 24,8%) oraz dostępność księgozbioru w bibliotekach (25%, męż-
czyźni – 14,1%). Wymagania wykładowców miały większe znaczenie jako czyn-
nik wpływający na liczbę książek wykorzystywanych w semestrze do nauki wśród 
słuchaczy studiów stacjonarnych (33,3%, studenci studiów niestacjonarnych – 
21%). Natomiast dostępność księgozbioru w bibliotekach ważniejsza była dla 
studentów studiów zaocznych (27,8%, studenci studiów stacjonarnych 19,9%). 
Mężczyźni gromadząc książki potrzebne do nauki podkreślali ponadto wagę wła-
snych zainteresowań (14,5%, kobiety – 10,6%), ilość czasu, jakim dysponowali 
(29%, kobiety – 26,1%) oraz inne czynniki mające na to wpływ (3,8%, kobiety – 
1,5%). Dwa z wymienionych na początku czynników miały zdecydowanie więk-
sze znaczenie dla słuchaczy studiów zaocznych.

Kobiety, jak już stwierdzono, bardziej liczyły się z autorytetem wykładowcy 
i często korzystały z materiałów dostępnych w bibliotece akademickiej (stereotyp 

Rys. 5. Liczba książek (w tym podręczników) potrzebnych do nauki w czasie semestru 
w zależności od płci

Źródło: opracowanie własne.
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solidnej uczennicy). Mężczyźni poświęcali natomiast większą uwagę własnym 
zainteresowaniom. Duży wpływ na liczbę wykorzystywanych przez nich książek 
potrzebnych do nauki miał też czas, jakim dysponowali. Studenci studiów stacjo-
narnych, którzy – jak wspomniano – mieli możliwość częstego kontaktu z prowa-
dzącym zajęcia, wymieniali wymagania wykładowców jako czynnik wpływający 
na liczbę wykorzystywanych w semestrze książek do nauki. Studenci studiów nie-
stacjonarnych podkreślali natomiast wagę własnych zainteresowań i czasu, jakim 
dysponowali. Studia niestacjonarne jako te, za które trzeba opłacić czesne, były 
na pewno wybierane w sposób bardziej rozważny. Stąd być może większa w tej 
grupie chęć pogłębienia własnych zainteresowań. Jak już nadmieniono, słuchacze 
studiów niestacjonarnych, uczestnicząc w zjazdach, często poświęcają swój wol-
ny czas, dlatego też jego wagę podkreślali w swoich odpowiedziach.

Mężczyźni częściej niż kobiety korzystali ze źródeł informacji i/lub materiałów 
w językach obcych (27,4%, kobiety – 22,6%). Zdecydowanie częściej po takie ma-
teriały sięgali studenci studiów stacjonarnych (26,7%, studenci studiów niesta-
cjonarnych – 13%). Mężczyźni również częściej niż kobiety kierowali się w tym 
przypadku chęcią poszerzenia wiedzy (15%, kobiety – 8,8%), specyfiką kierunku 
studiów (14,1%, kobiety – 11%) bądź innymi powodami (4,7%, kobiety – 2,2%). 
Podobny procent ankietowanych, choć niewielki, zwracał uwagę na wymagania 
prowadzących zajęcia (kobiety – 2,2%, mężczyźni – 4,7%). Studenci studiów sta-
cjonarnych, którzy częściej korzystali z materiałów w językach obcych, częściej 
też zaznaczali wszelkie możliwe opcje, które wymieniono w kafeterii.

Większość ankietowanych dowiadywała się od prowadzących zajęcia, gdzie 
może znaleźć potrzebne informacje, jednak odpowiedź tę nieco częściej wska-
zywały kobiety (95%, mężczyźni – 91%) oraz studenci studiów stacjonarnych 
(94,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 92%). Podobną liczbę wskazań 
uzyskały odpowiedzi: znajomi (kobiety – 73,1%, mężczyźni – 73,5%), Internet 
(kobiety – 70,3%, mężczyźni – 68%), rodzice (kobiety 1,9%, mężczyźni – 2,6%), 
rodzeństwo (kobiety – 2,2%, mężczyźni – 2,6%) oraz inne źródła (kobiety – 1,5%, 
mężczyźni – 2,6%). Męska część respondentów częściej niż koleżanki czerpała 
wiedzę od innych pracowników naukowych, nieprowadzących zajęć (21,4%, 
kobiety – 17,4%) oraz z mediów (5,6%, kobiety – 3,5%). Studenci studiów sta-
cjonarnych częściej niż pozostali zasięgali informacji u innych pracowników na-
ukowych (19,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 16%) oraz u znajomych 
(77,9%, studenci studiów stacjonarnych – 56,2%). Natomiast słuchacze studiów 
niestacjonarnych taką wiedzę czerpali częściej od bibliotekarzy (72,8%, studenci 
studiów stacjonarnych – 68,9%) oraz z Internetu (24,7%, studenci studiów stacjo-
narnych – 17%). Pozostałe opcje uzyskały podobny procent odpowiedzi wśród 
słuchaczy różnych trybów studiów.
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Aby przygotować się do zajęć dydaktycznych, studenci najczęściej wypożyczali 
materiały dydaktyczne z biblioteki, w grupie tych odpowiedzi przeważały wypo-
wiedzi kobiet (80,8%, mężczyźni – 67,9%) oraz studentów studiów stacjonarnych 
(80,2%, studenci studiów niestacjonarnych – 63,6%). Kobiety też częściej korzy-
stały z własnych notatek (74,6%, mężczyźni – 56%). Mężczyźni chętniej korzy-
stali z materiałów, które pożyczyli od znajomych (61,5%, kobiety – 48,1%), ścią-
gniętych z Internetu (59%, kobiety – 50%), uzyskanych od prowadzących zajęcia 
(21,8%, kobiety – 17,9%) lub kupionych (19,2%, kobiety – 17,4%). Męska część 
ankietowanych również częściej deklarowała korzystanie z programów pozwa-
lających na wymianę plików podczas poszukiwania materiałów potrzebnych do 
zajęć dydaktycznych (10,7%, kobiety – 5,6%), częściej wymieniała też inne źródła 
(1,3%, kobiety – 0,9%).

Poza wypożyczaniem z biblioteki potrzebnych do nauki materiałów studenci 
studiów stacjonarnych częściej niż pozostali pożyczali je od znajomych (55,4%, 
studenci studiów niestacjonarnych – 40,1%). Natomiast słuchacze studiów nie-
stacjonarnych nieco częściej niż pozostali kupowali potrzebne do nauki mate-
riały (22,2%, studenci studiów stacjonarnych –18,1%), a dużo częściej ściągali 
je z Internetu (64,2%, studenci studiów stacjonarnych – 50,2%). Uczestnicy róż-
nych trybów studiowania w podobnym stopniu korzystali z własnych notatek 
z zajęć (studenci studiów stacjonarnych – 68,9%, studenci studiów niestacjonar-
nych – 69,1%), dostawali materiały potrzebne do zajęć od prowadzących zajęcia 
(studenci studiów stacjonarnych – 17,8%, studenci studiów niestacjonarnych – 
17,9%) oraz wykorzystywali programy pozwalające na wymianę plików (studenci 
studiów stacjonarnych – 7,1%, studenci studiów niestacjonarnych – 6,8%).

Respondenci kupując książki potrzebne do nauki, niezależnie od płci, zwracali 
uwagę na podobne czynniki takie jak: autor publikacji (kobiety – 26,7%, mężczyź-
ni – 25,6%), sposób pisania (kobiety – 22,2%, mężczyźni – 21,4%), inne czynniki 
(kobiety – 10,4%, mężczyźni – 10,7%), szata graficzna (kobiety – 5,2%, mężczyźni 
– 4,3%) oraz tytuł (kobiety – 2,2%, mężczyźni – 2,6%). Zawartość merytorycz-
na była bardziej ważna dla kobiet (61,9%, mężczyźni – 53,8%) i dla studentów 
studiów stacjonarnych (60,6%, studenci studiów niestacjonarnych – 54,3%). 
W  tej grupie, choć w małym stopniu, to bardziej niż u pozostałych studentów 
przywiązywano wagę do szaty graficznej wydania (5,6%, studenci studiów nie-
stacjonarnych – 3,1%). Pozostałe czynniki były oznaczane w podobnych warto-
ściach procentowych w obu grupach studentów, bez względu na tryb studiów.

Różnice w czytaniu książek między ankietowanymi znalazły swoje odzwiercie-
dlenie także w ich kupowaniu. Prawie połowa badanych deklarowała zakup ksią-
żek kilka razy w roku, w tej grupie przeważały jednak kobiety (53,4%, mężczyźni 
– 42,3%) i studenci studiów stacjonarnych (50,9%, studenci studiów niestacjo-
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narnych – 46,9%). Prawie co piąta respondentka twierdziła, że kupuje książki po-
trzebne do nauki kilka razy w semestrze (18,5%, mężczyźni – 13,2%), tę samą po-
stawę deklarował też co piąty student studiów niestacjonarnych (21,6%, studenci 
studiów stacjonarnych – 15,%). Za to co piąty ankietowany zaznaczył odpowiedź 
„inne” (kobiety – 15,1%) i częściej byli to studenci studiów stacjonarnych (17,8%, 
studenci studiów niestacjonarnych – 13%). Mężczyźni nieco częściej niż kobiety 
deklarowali zakup książek raz w miesiącu (7,3%, kobiety – 3,2%) oraz kilka razy 
w miesiącu (3,8%, kobiety – 1,9%). Niewiele zaznaczeń zarówno wśród respon-
dentek, jak i respondentów uzyskały odpowiedzi „raz w tygodniu” i „kilka razy 
w tygodniu”. Obie opcje stanowiły około 1% odpowiedzi w obu omawianych gru-
pach, jak też w grupach zróżnicowanych ze względu na tryb studiów. Również 
odpowiedź „raz w miesiącu” uzyskała podobną liczbę wskazań zarówno wśród 
studentów studiów stacjonarnych, jak i studentów studiów niestacjonarnych (ok. 
4% odpowiedzi). Słuchacze studiów niestacjonarnych nieco częściej kupowali 
książki potrzebne do nauki, nawet kilka razy w miesiącu (4,3%, studenci studiów 
stacjonarnych – 2%).

Okazuje się, że czynnik płci miał znaczący wpływ na takie zmienne zależne 
jak: „postawa wobec przedmiotu studiów”, „podejście do procesu zdobywania 
i utrwalania wiedzy” oraz „czytelnictwo podręczników”. Kobiety okazały się bar-
dziej sumiennymi studentkami. To osoby, które cechują się większym respektem 
wobec prowadzących zajęcia, chętniej niż pozostali słuchają ich rad i wprowa-
dzają je w życie. Ogólnie bardziej widoczne było też ich zaangażowanie w pro-
ces studiowania – na zajęciach robiły notatki, a przygotowując się do ćwiczeń 
i w trakcie sesji egzaminacyjnej chętnie korzystały z fachowej literatury. O ich 
poważnym podejściu świadczy też fakt, że odsetek żeński w grupach odpowie-
dzi typu „nic nie muszę robić” był znikomy. Kobiety wykazywały się też dużą 
samodzielnością i samowystarczalnością. Stawiały jednak na tradycyjne formy 
utrwalania wiedzy takie, jak ręczne notatki, robienie uwag na marginesach czy 
zakreślanie lub podkreślanie najważniejszych treści. Płeć żeńska okazała się też 
ważną zmienną oddziałującą na liczbę książek wykorzystywanych do nauki. Pa-
nie, mimo że w większości były w grupie użytkowników umiarkowanych, to i tak 
wykazywały się wyższym poziomem czytelnictwa. Częściej przy tym korzystały 
z biblioteki uniwersyteckiej. Ich wybory czytelnicze były podyktowane specyfiką 
kierunku studiów oraz wymaganiami wykładowców, o czym wspomniano wyżej. 
Wydaje się, że kobiety rzadziej kupowały książki potrzebne do nauki, ponieważ 
nie musiały tego robić. Często korzystały z biblioteki akademickiej, zatem insty-
tucja ta zapewniła im dostęp do materiałów dydaktycznych.

Inaczej wygląda korelacja zmiennej niezależnej płci „mężczyźni”. Na pod-
stawie przeprowadzonych zależności można wywnioskować, że badani chętnie 
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wykorzystywali podczas nauki notatki, ale nie zrobione samodzielnie, tylko po-
życzone lub skopiowane od znajomych. Uogólniając, można stwierdzić, że wy-
raźna była w tej grupie tendencja do korzystania z gotowych materiałów, w tym 
zgromadzonych przez kogoś. Co za tym idzie panowie chętniej decydowali się na 
rozwiązania wymagające mniejszego wysiłku – zarówno podczas nauki do ćwi-
czeń, w czasie sesji, jak też podczas pisania prac dyplomowych i zaliczeniowych. 
Ważną cechą różniącą mężczyzn od kobiet było to, że chętniej sięgali oni po źró-
dła w językach obcych i to głównie w celu poszerzenia własnych zainteresowań. 
Studia postrzegali w kategoriach rozwoju osobistego i jak widać, język nie stano-
wił w tym przypadku żadnej bariery. Mężczyźni bardziej skłaniali się ku myśle-
niu abstrakcyjnemu, większą uwagę poświęcając lekturom zawodowym. Częściej 
też decydowali się na zakup potrzebnych materiałów, co być może ma związek 
z rzadszym korzystaniem z biblioteki akademickiej. Jedynym negatywnym zja-
wiskiem zaobserwowanym w tej grupie był większy odsetek mężczyzn niż kobiet 
zaznaczających odpowiedź „nie muszę z niczego korzystać”. Na szczęście niewie-
lu studentów deklarowało taką postawę.

Wydaje się, że ma tu miejsce potwierdzenie stereotypu kobiety-uczennicy, któ-
ra jest uważna, staranna, dokładna, solidna i pracowita oraz stereotypu mężczy-
zny-ucznia – mniej skupionego, niesystematycznego, skoncentrowanego na tym, 
czy zadanie jest wykonane dobrze lub po prostu wykonane [4, s. 82]. Okazało 
się też, że kobiety łatwiej i chętniej przejmowały męskie wzorce zachowań niż 
odwrotnie. Można więc powiedzieć, że różnice w skali i jakości czytelnictwa mię-
dzy kobietami i mężczyznami dopowiadają lub odzwierciedlają znane skądinąd 
różnice genderowe [5, s. 341-344].

Jeszcze inaczej wyglądały zależności między zmiennymi niezależnymi do-
tyczącymi trybu studiów. Warto nadmienić, że podział na słuchaczy studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych nie jest już podziałem dychotomicznym. Nie 
można już na przykład mówić o słuchaczach trybu niestacjonarnego, że są to 
studenci pracujący, z reguły w średnim wieku. Coraz częściej bowiem spotyka 
się przypadki podejmowania przez studentów studiów stacjonarnych pracy za-
robkowej (dorywczej bądź stałej), a wśród studentów studiów zaocznych spo-
tyka się nierzadko osoby niepracujące, pozostające na utrzymaniu rodziców lub 
innych osób [6, s. 138]. Mimo to nie są to grupy jednolite. Ankietowani, którzy 
częściej deklarowali korzystanie z polecanych przez wykładowców publikacji, 
z reguły byli uczestnikami studiów dziennych. Ten tryb studiowania powoduje 
na ogół konieczność zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się uczelnia 
lub w jej okolicach. W konsekwencji ma to wpływ na większą integrację z ośrod-
kiem akademickim, np. daje możliwość uczestnictwa w kołach zainteresowań 
lub możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych. Dzięki ciągłej bytno-
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ści w ośrodku akademickim studenci stacjonarni mają też możliwość częstszego 
korzystania, między innymi, z biblioteki uniwersyteckiej [3, s. 76-77], mają też 
ułatwione kontakty z prowadzącymi zajęcia. Ponadto łatwiej integrują się z ko-
legami z roku, co z kolei ma wpływ na szybkość przepływu informacji, w tym 
wymianę notatek oraz potrzebnych w czasie zajęć materiałów.

Pozycja biblioteki jako głównego dostawcy materiałów naukowych od wielu 
lat nie jest zagrożona i wydaje się, że w najbliższym czasie nic w tym zakresie się 
nie zmieni, zwłaszcza w tej grupie badanych. Poza tym studenci studiów stacjo-
narnych jako ci, którzy są bardziej zaangażowani w tok studiów, zgodnie z prze-
widywaniami, również częściej korzystali z materiałów w językach obcych.

Słuchacze studiów niestacjonarnych w czasie przygotowania do ćwiczeń chęt-
nie sięgali po materiały znalezione w Internecie, podobnie jak ich koledzy ze 
studiów dziennych. Chociaż wcześniejsze badania dotyczące wykorzystania ser-
wisów wyszukiwawczych Internetu, między innymi przez studentów, pokazały, 
że większość użytkowników nie potrafiła w pełni wykorzystać możliwości, jakie 
niesie to narzędzie. Najczęściej wykorzystywane były wyszukiwarki serwisów 
wyszukiwawczych. Mimo wszystko respondenci potrafili znaleźć potrzebne im 
informacje, a ocena ich wiarygodności była wysoka [9, s. 14]. Natomiast wyraź-
nie niższa w porównaniu ze studentami studiów stacjonarnych była w tej grupie 
chęć do korzystania z własnych notatek z wykładów, podręczników oraz książek 
polecanych przez wykładowców. Zdecydowanie rzadziej sięgali też po notatki 
koleżanek/kolegów oraz artykuły z czasopism naukowych. Miało tu miejsce za-
uważalnie mniejsze zaangażowanie studentów w zajęcia, przejawiające się między 
innymi w niechęci do prowadzenia samodzielnych notatek, a także, mniejszy niż 
w przypadku słuchaczy studiów stacjonarnych, związek z prowadzącym zajęcia.

Niższy procent wykorzystania podręczników oraz artykułów naukowych 
w grupie studentów studiów niestacjonarnych można tłumaczyć ich utrudnioną 
dostępnością. Osoby przyjeżdżające na zjazdy w weekendy, nierzadko bądź to 
nie mają czasu, aby odwiedzić bibliotekę uniwersytecką, bądź to ze względu na 
jej godziny otwarcia nie mają takiej możliwości. Najczęściej jednak zbiory, które 
ich interesują są już wypożyczone. Ponadto uczestniczenie w zjazdach wymaga 
od studentów niejednokrotnie poświęcenia swojego czasu wolnego lub/i urlopu. 
Rozkład zajęć wymusza na nich większą samodzielność w zdobywaniu wiedzy 
[3, s. 76-77]. To powoduje konieczność kupowania książek potrzebnych do nauki 
bądź ściągania ich z Internetu.

 W swoich wyborach, jak już wspomniano, studenci studiów niestacjonar-
nych podkreślali wagę własnych zainteresowań i czasu, jaki mieli do dyspozycji. 
Wyjaś nieniem może być fakt, że studia niestacjonarne jako te, za które trzeba 
opłacić czesne, są na pewno wybierane w sposób bardziej rozważny. Stąd może 
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większa w tej grupie chęć pogłębienia własnych zainteresowań. Mimo wszyst-
ko w porównaniu ze słuchaczami trybu dziennego zauważalne w tej grupie było 
mniejsze zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i brak utożsamienia się z uczel-
nią, wykładowcami czy innymi studiującymi. Niestety, aktualny nadal jest fakt, 
że większość studentów niestacjonarnych traktuje swoją edukację głównie w ka-
tegoriach przepustki do uzyskania dyplomu [8, s. 184].

Zmiana sposobu uczenia się przez studentów jest niewątpliwie znakiem cza-
su. Obecnie studia są powszechnie dostępne. Wykształcenie coraz częściej jest 
postrzegane jako usługa, którą można kupić. Niegdysiejszy scholar, skrupulatnie 
zdobywający kolejne stopnie wiedzy odchodzi stopniowo w zapomnienie. Wielu 
współczesnych żaków kieruje się znaną maksymą 3 x Z [zakuć, zaliczyć (zdać), 
zapomnieć]. Poszukując przyczyn takiego stanu rzeczy, można wysnuć trzy moż-
liwe wnioski: studenci selekcjonują przekazywane im informacje, przedmiot stu-
diowania ich nie interesuje albo wreszcie wiedza jest niepraktyczna, a studenci 
takiej nie potrzebują [8, s. 178].
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Scholastyka Baran, Ewa Rudnicka

Biblioteka naukowa a udostępnianie 
beletrystyki. Na przykładzie Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Olsztynie

Jedna ze znanych definicji czytelnictwa podaje, iż jest to „proces społecznej 
komunikacji, w którym książka stanowi narzędzie przenoszenia kultury za po-
mocą symboli […]. Czytelnictwo umożliwia przyswojenie sobie wartości kul-
turowych, które narastały w przeszłości i kumulują się w książkach. Jest jedną 
z form uczestnictwa kulturowego, które sprzyja aktywizacji intelektualnej, for-
mowaniu się postaw refleksyjnych, integracji we wspólnocie kulturalnej, zasobie 
wiedzy i wartościach estetycznych” [4, s. 94-95]. Wskazuje to, jak istotny jest pro-
ces czytelnictwa dla wszystkich nacji. Książka symbolizuje najdroższy skarbiec, 
w którym spoczywają klejnoty należące do każdego członka wspólnoty, z którego 
społeczeństwo czerpie mądrość i wiedzę o sobie i świecie. Od momentu demokra-
tyzacji społeczeństw alfabetyzacja zaczęła być postrzegana przez rządzących jako 
istotny element tworzenia nowych wspólnot. Wincenty Okoń, wybitny teoretyk 
pedagogiki polskiej, uznał czytelnictwo jako działanie „sprzyjające poznawaniu 
świata, rozszerzaniu kręgu doświadczeń, rozwijaniu uczuć wyższych, kształtowa-
niu systemów wartości i postaw moralno-społecznych oraz estetycznych i wypeł-
nianiu wolnego czasu” [12, s. 37]. Książka wobec tego stała się miernikiem stanu 
świadomości człowieka i jego uczestnictwa w życiu społecznym.

Obecnie, w dobie rosnącej obecności technologii w życiu człowieka, analizy 
uczestnictwa w kulturze słowa drukowanego przynoszą niepokojące wyniki. Ba-
dacze głoszą śmierć książce, jako nośnikowi mało atrakcyjnemu dla współcze-
snego człowieka, zwłaszcza w Polsce [5; 6]. Samo czytanie jako czynność, według 
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analityków rynku czytelniczego, również ma tendencje do kurczenia się na rzecz 
innych aktywności kulturalnych i rozrywkowych. Te dramatyczne wyniki przy-
nosi każdy kolejny raport Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej 
na temat czytelnictwa. Przemiany społeczne mające u podstawy nowe technolo-
gie, zmiany w sposobie spędzania wolnego czasu, lawinowo rosnący rynek słowa 
drukowanego, wszystko to wpływa na postawy czytelnicze. Jacek Wojciechowski 
zauważa, iż mimo rosnącej ilości czasu wolnego we współczesnym świecie, kur-
czy się czas przeznaczony na kontakt z książką, czego powodem są nowe formy 
komunikacji społecznej. Według niego komunikacja literacka stała się więc jedną 
z wielu form komunikacji i to nie dominującą [18, s. 105]. W badaniach Anity 
Has-Tokarz zaznacza się tendencja do preferowania innych niż czytanie książek 
form spędzania wolnego czasu przez studentów, czyli użytkowanie komputera, 
słuchanie radia, oglądanie telewizji czy uprawianie turystyki. Badaczkę niepokoi 
fakt istnienia wśród ankietowanych dużej grupy niepoświęcającej książkom swe-
go czasu wolnego [7, s. 264].

Jacek Wojciechowski zauważa, iż „przedmiotem badań czytelnictwa są róż-
norodne i kilkupłaszczyznowe relacje między książką i czytelnikiem” [18, s. 35]. 
Owa wieloaspektowość komunikacji czytelnika z książką jest widoczna w licz-
nych analizach relacji odbiorcy do słowa pisanego. W centrum zainteresowań 
badaczy, m.in. Agnieszki Strzeleckiej, Zenony Krupy, Kazimierza Wenty i Anny 
Nosek jest czytelnictwo różnych typów literatury, różnych grup odbiorców, jak 
również organizacja rynku czytelniczego, co przedstawiają w swych opracowa-
niach [16; 8; 17; 10]. Obserwacje te pozwalają na stawianie tez o odbiorze litera-
tury w poszczególnych grupach czytelników w polskim społeczeństwie.

Okres studiów to czas aktywności kulturalnej człowieka już w pewien sposób 
intelektualnie ukształtowanego, z nawykami korzystania z kultury wyniesionymi 
ze środowiska szkolnego oraz rodzinnego. Należy zwrócić uwagę, iż oferta biblio-
teczna wzbogacona o pozycje pozalekturowe wywiera niezwykle istotny wpływ 
na kształtowanie się przyszłych inteligentów, ich obrazu świata, postaw, języka 
i umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem [8, s. 471]. Zwykle uważa 
się, że beletrystyka i literatura popularna powinny być gromadzone przez biblio-
teki publiczne, jednak przy wnikliwej analizie okazuje się, że biblioteki akademic-
kie, bez względu na profil studiów uczelni, oprócz literatury popularnonaukowej 
posiadają nie tylko kanon literacki, lecz również literaturę piękną współczesną 
oraz wiele książek o tematyce lekkiej i rozrywkowej. Bywa, że tego typu literatura 
jest eksponowana w bibliotece uczelnianej w specyficzny sposób, np. przeznacza 
się na nią odrębne miejsca, a nawet tworzy rodzaj filii w sieci bibliotecznej1.

1 Taka filia istnieje np. w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowej na Politechnice Wrocławskiej.
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Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie od 2007 r. działa w nowym gma-
chu, który pozwolił na zmianę rozwiązań w organizacji zbiorów. Dotychczasowa 
koncepcja udostępniania materiałów bibliotecznych była tradycyjna, bez wolne-
go dostępu do książek, a możliwości wyszukiwawcze były ograniczone do katalo-
gu kartkowego, wspomaganego przez katalog elektroniczny. Nowoczesny budy-
nek przyniósł wielką zmianę w udostępnianiu zbiorów – szeroki, wolny dostęp 
do półek. Ta forma prezentacji zbiorów dotyczyła również dzieł z zakresu litera-
tury pięknej2. Znalazły się one w różnych agendach Biblioteki, głównie jednak 
w Kolekcji Dydaktycznej, gdzie ułożono zbiory według Uniwersalnej Klasyfikacji 
Dziesiętnej. Zdecydowano, iż w bibliotece akademickiej literatura piękna powin-
na znaleźć swe miejsce obok dzieł naukowych, by użytkownicy mieli szansę się-
gnąć po utwory klasyczne, pisarzy uznanych, nagradzanych, jak i po literaturę 
lżejszą, należącą do aktualnie popularnego kanonu. Uznano, że oprócz klasyki 
polskiej i obcej w tym dziale powinny znaleźć się gatunki zbeletryzowane, ese-
istyka, dzienniki, biografie itp. W ostatnich czasach na rynku ukazuje się dużo 
dzieł tego rodzaju i wydaje się, iż wynika to z zapotrzebowania na nie. W Kolekcji 
Dydaktycznej ułożono beletrystykę według klucza – literatura polska i obca oraz 
tzw. półka nowości, czyli utwory wydane w ostatnich dwóch latach. Oznacze-
nie symboli UKD dla dzieł obcojęzycznych to 82-1/-9, a dla literatury polskiej –  
82-1/-9pol. W obrębie działów książki ułożono alfabetycznie.

Oczywiście, nie wszystkie pozycje literackie wyłożono w wolnym dostępie. 
Duża część zbiorów pozostała w magazynie (starsze wydania lub też książki 
mniej atrakcyjne dla współczesnego czytelnika). Starsza część księgozbioru prze-
chowywana w magazynie, jest dostępna jedynie poprzez katalog kartkowy. Nadal 
trwają prace nad wprowadzeniem tego zasobu do katalogu elektronicznego. Jed-
nakże w  miarę powiększania się informacji bibliograficznych w katalogu elek-
tronicznym, czy realizowania wytycznych dotyczących gromadzenia literatury 
w wolnym dostępie, literaturę piękną przemieszcza się z magazynów do odpo-
wiedniego działu Biblioteki.

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie otwiera swoje podwoje dla każdego 
hipotetycznego użytkownika, jednak czyni to w sposób ograniczony dla osób 
nie będących studentami lub pracownikami uczelni, którzy mogą skorzystać 
z zasobów Biblioteki jedynie w obrębie murów instytucji. Zróżnicowanie doty-
czy również limitu wypożyczanych książek w różnych grupach użytkowników. 
Studenci mogą wypożyczyć 10 pozycji (liczba ta wzrasta proporcjonalnie przy 
studiowaniu na więcej niż jednym kierunku), a pracownicy – 20 pozycji. Zbio-

2 Należy wspomnieć, iż w szerokim wachlarzu kierunków nauczania, które zapewnia uczelnia, 
znajdują się kierunki filologiczne. W zbiorach bibliotecznych znajduje się więc klasyka literatury 
pięknej, ale i wiele innych pozycji, potrzebnych w procesie kształcenia.
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ry zgromadzone w różnych działach Biblioteki dają możliwości wypożyczenia 
książek na zewnątrz na różny okres. I tak zbiory magazynowe i literatura piękna 
są wypożyczane na miesiąc, podręczniki i skrypty z Kolekcji Dydaktycznej – na 
4 miesiące, a materiały z czytelń dziedzinowych można wypożyczyć na wieczór 
lub weekend.

Proces czytelniczy, zainteresowania odbiorców oraz ich wybory literatury są 
częstym celem analiz czytelniczych i dają pewne podstawy do generalizowania 
poglądów na komunikację książki z czytelnikiem. Nie zawsze jednak wykazują, 
w jaki sposób jednostkowo można wpływać na orientacje czytelnicze, jak można 
kształtować nawyki korzystania z literatury pięknej i czy to, co tworzą bibliote-
ki, w tym przypadku akademickie, ma wpływ na użytkownika. Istotna dla pracy 
bibliotekarzy jest również informacja zwrotna, czy czytelnik jest zainteresowany 
zakupem nowości wydawniczych oraz formami ich promocji w bibliotece.

Ankieta przeprowadzona w listopadzie 2013 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej 
UWM miała na celu zbadanie odbioru literatury pięknej prezentowanej w bi-
bliotece uczelnianej. Autorki badania postanowiły, w przeciwieństwie do przyto-
czonych wyżej analiz, obserwować nie proces czytelnictwa jako psychologicznej 
i kulturalnej aktywności człowieka-użytkownika biblioteki akademickiej, lecz 
uczestnictwo czytelników w zorganizowanej przestrzeni bibliotecznej. Badania 
miały pomóc określić preferencje czytelnicze, źródła pochodzenia i sposób po-
zyskiwania informacji o literaturze pięknej, a ponadto odpowiedzieć na pytania, 
jak organizacja zbiorów, ich dostępność, formy popularyzacji beletrystyki i zbe-
letryzowanych form literackich są postrzegane przez użytkowników Biblioteki. 
W tym celu posłużono się najpopularniejszą metodą badawczą socjologii, czyli 
sondażem, korzystając z narzędzia, jakim jest ankieta. Jest to najefektywniejszy 
sposób służący do przebadania większej zbiorowości użytkowników i uzyskania 
aktualnych danych dotyczących odbioru literatury pięknej prezentowanej w Bi-
bliotece. Anonimowy sposób jej przeprowadzenia, zapewniał większą swobo-
dę wypowiedzi. Formularze ankiety wyłożono w agendach udostępniania. Ba-
dania miały charakter otwarty i dobrowolny, skierowane były do grupy losowo 
wybranych użytkowników. Większość osób chętnie wzięła udział w badaniach 
i sumiennie wypełniła ankietę. Cały zebrany materiał został wnikliwie przeana-
lizowany. Badania ankietowe uzupełniono o spostrzeżenia wyciągnięte z bezpo-
średnich rozmów przeprowadzonych z użytkownikami oraz analizę danych wy-
generowanych przez system biblioteczny.

Ankietę otrzymało 500 czytelników korzystających z usług olsztyńskiej książ-
nicy akademickiej. Jednak po zakończeniu badań okazało się, że część ankiet nie 
została zwrócona lub została wypełniona niedokładnie. W sumie do analizy za-
kwalifikowano 489 kwestionariuszy. Osoby biorące udział w badaniu stanowiły 
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2,8% aktywnych czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej3. Kwestionariusz składał 
się z 13 pytań: 9 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, w tym jednego py-
tania półotwartego, w którym respondenci mogli dopisać własne spostrzeżenia 
oraz 4 pytań wielokrotnego wyboru. Kwestionariusz ankiety zaopatrzono rów-
nież w metryczkę, w której należało wpisać dane dotyczące płci, wydziału, kie-
runku oraz roku studiów.

Zdecydowaną większość osób ankietowanych stanowiły kobiety – 71%. W ba-
danej populacji najliczniejszą grupą okazali się studenci UWM – 94% (461 osób), 
natomiast pracownicy uczelni to zaledwie 6% (28 osób) wszystkich responden-
tów. Najwięcej ankiet zostało wypełnionych przez studentów Wydziału Prawa 
i Administracji – 17%, następnie Wydziału Nauk Humanistycznych – 16% oraz 
Wydziału Nauk Społecznych – 12% (Rys. 1). Wymienione wydziały są jednymi 
z  największych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, stąd też prawdopo-
dobnie tak duży udział ich przedstawicieli w przeprowadzonym badaniu. Naj-
mniej licznie reprezentowane były Wydziały: Teologii i Sztuki. Prawdopodobnie 
wpływ na taką sytuację ma ich lokalizacja, gdyż znajdują się one poza kampusem 
uczelni, w znacznej odległości od Biblioteki Uniwersyteckiej.

3 Za użytkownika aktywnego uważa się osobę, która przynajmniej raz w roku została zarejestro-
wana w systemie bibliotecznym.

Rys. 1. Udział poszczególnych wydziałów w badaniach ankietowych
Źródło: opracowanie własne.
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Analizując uczestnictwo poszczególnych roczników studiów w przeprowadzo-
nym sondażu należy podkreślić, iż najliczniej reprezentowaną grupą responden-
tów byli studenci III roku – 119 osób (24%) (Rys. 2). III rok studiów na UWM 
to okres pisania prac licencjackich i inżynierskich, dlatego też studenci zaczynają 
częściej odwiedzać mury Biblioteki w poszukiwaniu literatury.

Rys. 2. Udział w badaniach ankietowych studentów z poszczególnych lat studiów
Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze pytanie ankiety miało wskazać, czy użytkownicy Biblioteki czytają 
książki zaliczane do literatury pięknej. Robert Escarpit w swym dziele Rewolucja 
książki dokonał podziału literatury na funkcjonalną i literacką, który autorki pre-
zentowanego badania postanowiły zastosować w badaniu ogólnego poziomu wie-
dzy czytelników o rodzajach literackich [3, s. 46]. Jak się spodziewano największą 
popularnością cieszyły się powieści – 76% ankietowanych wskazało na ten gatunek 
literacki. Wyraźnie widać też dużą popularność literatury, którą Wojciechowski 
nazywa „dokumentami osobistymi”, a więc biografii, dzienników czy pamiętni-
ków [18, s. 36]. Do czytelnictwa poezji przyznało się 12% ankietowanych. Użyt-
kowników poproszono również o wypowiedzenie się w kwestii rodzaju literatury, 
który według nich nie został ujęty w badaniu i znalazły się tu dramaty (Rys. 3).

Respondenci mieli również dać odpowiedź na pytanie, z jakich źródeł ko-
rzystają, by dotrzeć do interesujących ich książek. Tu również pozostawiono 
ankietowanym możliwość wypowiedzenia się o sposobie zdobycia pożądanej 
książki. Dominacja bibliotek jako źródeł dotarcia do literatury jest zdecydowa-
na, co potwierdzają wcześniejsze badania, choćby przeprowadzone przez Ani-
tę Has-Tokarz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wśród 
studentów Wydziału Humanistycznego [7, s. 269]. W prezentowanym badaniu 



215

Rys. 3. Jakie książki z zakresu literatury pięknej czyta Pani/Pan najczęściej?
Źródło: opracowanie własne.

spytano użytkowników jedynie o dwa rodzaje bibliotek: publiczną i Bibliotekę 
Uniwersytecką UWM. Była to próba dowiedzenia się, w jakim stopniu czytelni-
cy korzystają z oferty literatury pięknej w Bibliotece Uniwersyteckiej. W Biblio-
tece Uniwersyteckiej znajduje się 37 088 egzemplarzy oznaczonych w katalogu 
elektronicznym symbolami wskazującymi na literaturę piękną i zbeletryzowaną. 
W wolnym dostępie ustawiono 20 727 woluminów, w tym w czytelniach dziedzi-
nowych 700, reszta – 20 027 znajduje się w Kolekcji Dydaktycznej4. W zamknię-
tym magazynie pozostawiono 16 361 egzemplarzy książek z zakresu literatury 
pięknej. Czy taki układ zbiorów ma wpływ na korzystanie z Biblioteki i w jakim 
zakresie? Użytkownicy uznali, iż każdy wskazany w ankiecie sposób jest przez 
nich wykorzystywany w równych proporcjach. Ze źródeł instytucjonalnych, czyli 
bibliotek korzysta 95% czytelników, w tym: 53% z bibliotek publicznych i 42% 
– z Biblioteki Uniwersyteckiej. Duży udział w zdobywaniu literatury przez ankie-
towanych, bo 43%, stanowią książki pożyczane od znajomych. Na podkreślenie 
zasługuje fakt, że 37% użytkowników deklarowało zakup książek z gatunków lite-
rackich. Jako ważne źródło pozyskiwania literatury, nie wymienione w ankiecie, 
wskazano Internet, głównie pliki w formacie pdf (6%) (Rys. 4).

Kolejnym zagadnieniem było, czy użytkownicy Biblioteki przy wyborze lite-
ratury wspierają się rekomendacjami instytucjonalnymi, wolą sugestie rówieśni-
ków czy rodziców lub też, czy korzystają z recenzji na forach społecznościowych 
bądź kierują się innymi kryteriami. Dzieląc źródła na formalnie, nieformalne 
i  środki masowego przekazu uzyskano informację, iż najważniejszym źródłem 
wiedzy o książkach, które warto przeczytać jest grupa rówieśnicza, czyli źródło 

4 W strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej jest to oddział wypożyczalni podręczników o charak-
terze czytelni-magazynu.
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Rys. 4. W jaki sposób dociera Pani/Pan do książek z literatury pięknej?
Źródło: opracowanie własne.

nieformalne – 63% wskazań. Autorki badania interesowało jednak najbardziej, 
w jakim stopniu użytkownicy Biblioteki UWM korzystają z jej pomocy. 8% an-
kietowanych kieruje się opinią bibliotekarzy, 6% – wykorzystuje „półkę nowości” 
w Kolekcji Dydaktycznej jako podpowiedź, co warto przeczytać, a 2% – szuka 
takich informacji w wykazie nowości umieszczonym w katalogu elektronicznym. 
Z kolei 3% badanych podczas poszukiwania ciekawych książek zwraca uwagę na 
informacje umieszczane na tablicach informacyjnych Biblioteki. Środki masowe-
go przekazu są znakomitym źródłem informacji dla ankietowanych, ponieważ 
recenzjami na blogach czytelniczych kieruje się 33% użytkowników, zaś 25% su-
geruje się promocją książek w mediach. Popularność pisarza, czyli np. przyznanie 
mu nagród literackich powoduje zainteresowanie u 26% respondentów. Interesu-
jące było również, jaki wpływ na wybory czytelnicze studentów mają nauczyciele 
akademiccy. Z ich opinii korzysta 20% badanych.

Wśród źródeł nieformalnych na uwagę zasługują związki literatury z innymi 
mediami, ekranizacją czy grą komputerową, które stają się kanwą powieści bądź 
odwrotnie – powstały w oparciu o fabułę. Tym kluczem w poszukiwaniu ciekawej 
książki kieruje się 12% respondentów. W odpowiedzi na pytanie o inne rekomen-
dacje niż wymienione w kafeterii ankietowani pisali, że np. czytają utwory tych 
pisarzy, których twórczość wcześniej docenili, czy też kierują się różnymi wpisa-
mi, np. na forach społecznościowych (Rys. 5).

Kolejne pytanie dotyczyło sposobu poszukiwań literatury w Bibliotece UWM. 
Każda z wypowiedzi była dla badaczek interesująca z punktu widzenia organi-
zacji udostępniania zasobów. Najwięcej badanych wskazało na poszukiwanie 
książek poprzez katalog elektroniczny – 56%. W wolnym dostępie wybiera sobie 
literaturę 52% użytkowników, a z rady bibliotekarza w znalezieniu interesującego 
tytułu korzysta 15% czytelników (Rys. 6).
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Rys. 5. Czym najchętniej kieruje się Pani/Pan przy wyborze nowej lektury?
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. W jaki sposób szuka Pani/Pan literatury pięknej w Bibliotece Uniwersyteckiej?
Źródło: opracowanie własne.

Powieści i inne dzieła literackie są nabywane w mniejszej liczbie niż podręcz-
niki, literatura naukowa czy skrypty. Obecnie liczba egzemplarzy każdego tytułu 
literatury pięknej, nabywanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Olsztynie, waha 
się w granicach od 1 do 3. Z reguły zasób ten powiększa się dzięki systemowi od-
dawania Bibliotece ekwiwalentu za przetrzymane bądź zagubione książki w po-
staci nowo wydanych utworów literackich. Kolejnym źródłem nabytków dzieł 
literackich są dary od czytelników. W związku z małym zakupem, a jednocześnie 
mając na uwadze potrzeby użytkowników postanowiono, że literatura piękna bę-
dzie udostępniana na okres jednego miesiąca. Uznano, że jest to wystarczający 
czas na przeczytanie jednej powieści, a dzięki temu, większa liczba czytelników 
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będzie miała możliwość skorzystania z dzieł beletrystycznych. Aby upewnić się, 
czy podjęto właściwą decyzję, kolejne pytanie kwestionariusza ankiety dotyczyło 
właśnie tego tematu. Większość ankietowanych (74%) uznała, że jeden miesiąc 
wystarczy na przeczytanie powieści.

Nieco inaczej rozkładały się odpowiedzi, gdy poproszono o opinię dotyczą-
cą liczby egzemplarzy danego tytułu. Na pytanie, czy liczba egzemplarzy danego 
tytułu (literatury pięknej) w Bibliotece Uniwersyteckiej jest wystarczająca, zde-
cydowana większość osób ankietowanych (54%) wyraziła swoje niezadowolenie. 
W badaniach, które prowadzono wcześniej, dotyczących satysfakcji użytkowni-
ków z usług Biblioteki UWM, większość respondentów zbiory oceniła dobrze [1, 
s. 69; 14, s. 170].

Kolejne pytanie dotyczyło nowości wydawniczych z zakresu literatury pięknej, 
a dokładnie kwestii, jak szybko znajdują się one w zasobach Biblioteki. Należy 
nadmienić, że na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim funkcjonuje Wydział 
Humanistyczny, który kształci studentów na kierunkach filologicznych, gdzie 
literatura piękna jest elementem obowiązkowym w systemie studiów. W związ-
ku z tym Biblioteka na bieżąco prowadzi zakup książek należących do kanonu 
literatury polskiej czy światowej. Pozostałe dzieła literackie, jak wcześniej wspo-
mniano, częściowo kupowane są z pieniędzy za książki niezwrócone w terminie 
lub pozyskiwane w postaci darów. Większość ankietowanych (59%) uznała, że 
nowości wydawnicze z literatury pięknej w niedługim czasie po ich ukazaniu się 
na rynku można odnaleźć w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej. Taka 
opinia potwierdza, że bibliotekarze na bieżąco śledzą rynek książki, prowadząc 
jednocześnie zakup najbardziej poszukiwanych pozycji. Respondenci poproszeni 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zgłasza Pani/Pan bibliotekarzom swoje 
propozycje zakupu, w większości odpowiadali przecząco (89%). Zaledwie 11% 
uczestników ankiety twierdziło, że proponuje bibliotekarzom zakup interesują-
cych ich tytułów. Jak widać, czytelnicy pomimo możliwości złożenia elektronicz-
nego zamówienia z rzadka zgłaszają swoje propozycje zakupu takiej literatury.

W praktyce badawczej czytelnictwa studentów można wyodrębnić dwa nurty. 
Do pierwszego zalicza się czytelnictwo edukacyjne, związane bezpośrednio z cy-
klem nauczania czy kierunkiem kształcenia, natomiast do drugiego nurtu należy 
czytelnictwo spontaniczne. Młodzież wybiera te dzieła, które zaspokajają jej zain-
teresowania i potrzeby [19]. Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie jest biblioteką 
naukową, nastawioną głównie na zaspokajanie potrzeb naukowo-dydaktycznych 
swoich użytkowników i głównie pod tym kątem prowadzony jest zakup zbio-
rów. Mając jednak na myśli aktywność kulturalną młodzieży akademickiej po-
stanowiono zapytać się, czy literatura piękna powinna znajdować się w zbiorach 
bibliotecznych. Zdecydowana większość ankietowanych (94%) odpowiedziała 
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twierdząco, tylko 6% badanych uważa, że nie powinno gromadzić się takiej lite-
ratury w bibliotece uczelnianej. Ponieważ pytanie to było pytaniem półotwartym, 
istniała możliwość dopisania własnych spostrzeżeń. Z udzielonych odpowiedzi 
na „tak” jasno wynika, iż literatura ta pełni ważną rolę w życiu akademickim. 
Wszystkie odpowiedzi podzielono na cztery grupy. Pierwszym uzasadnieniem 
było wskazanie na łatwiejszy dostęp do beletrystyki. Drugim wskazaniem było 
ogólne pojęcie rozwoju osobowości, wyobraźni i poczucia piękna, czego szukają 
czytelnicy w literaturze pięknej. Trzecią grupą uzasadnień było rozwijanie za-
interesowań poprzez kontakt z dziełami literackimi. Ostatni rodzaj odpowiedzi 
stanowił uznanie literatury za możliwość odprężenia, rozrywki i zabawy, tak ko-
niecznej w trudnym okresie studiów. Użytkownicy, którzy w metryczce zadekla-
rowali związek z uczelnią poprzez umowę o pracę, w głównej mierze jako naj-
ważniejsze cele w korzystaniu z literatury wskazywali na rozwój osobisty, kontakt 
z pięknem słowa, czy też rozszerzanie wiedzy o świecie.

Czytelnicy często pisali o literaturze pięknej jako o swoistym „wentylu bez-
pieczeństwa”, np.: „dostałbym szału, gdybym czytał tylko podręczniki naukowe 
przez cały czas studiów”, bądź też zaznaczali rolę beletrystyki w przekazywaniu 
tradycji i kultury, które są podstawą w kreowaniu kształcącej się inteligencji. Jed-
na wypowiedź świadczyła o postrzeganiu biblioteki uczelnianej nie tylko jako 
miejsca pracy naukowej, ale też o potrzebie uatrakcyjniania jej: „im bogatszy jest 
zasób biblioteki, tym bardziej jest atrakcyjna dla czytelnika”.

Respondenci, którzy byli przeciwni gromadzeniu literatury pięknej w Biblio-
tece argumentowali to w następujący sposób: „W Bibliotece powinny być tylko 
pozycje naukowe, studenci nie mają czasu na czytanie literatury pięknej”. Takich 
odpowiedzi udzielały osoby, które studiują kierunek lekarski, dużo czasu poświę-
cające przygotowaniom do zajęć i nie zawsze mogące sobie pozwolić na czytanie 
literatury pięknej.

W ramach promocji czytelnictwa w środowisku uniwersyteckim, pracowni-
cy Biblioteki podjęli działania mające na celu popularyzację literatury pięknej. 
Głównie dotyczyło to nowości, które eksponowano na odpowiednich tablicach 
rozmieszczonych w budynku Biblioteki lub tworząc „półkę nowości” w Kolek-
cji Dydaktycznej. Zatem kolejne pytanie kwestionariusza ankiety skierowane do 
użytkowników miało dostarczyć informacji, czy należy popularyzować literaturę 
piękną w Bibliotece Uniwersyteckiej. Znakomita większość (91%) ankietowa-
nych popiera takie działania. Wspomniana wcześniej „półka nowości” dla części 
czytelników jest pomocna przy wyborze nowej lektury. Na tej podstawie można 
wnioskować, że użytkownicy nie tylko widzą potrzebę gromadzenia w Bibliotece 
Uniwersyteckiej literatury pięknej i zbeletryzowanej, ale również są zdania, że 
należy ją popularyzować.
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Wraz z pojawieniem się informacyjnych portali internetowych i książki elek-
tronicznej wróżono szybką śmierć druku [9, s. 52]. Należy jednak podkreślić, 
że „jak dotąd rozwój nowych technologii komunikowania nie spowodował, i – 
jak można sądzić – nie spowoduje w dającym się przewidzieć czasie, wyelimi-
nowania książki tradycyjnej, nadal przecież dominującego narzędzia przekazu, 
szczególnie w odniesieniu do szeroko pojętej literatury pięknej oraz użytkowej” 
[13, s. 130-131]. Potwierdzeniem tej tezy są odpowiedzi, których udzielili respon-
denci. Na pytanie, jaką formę książki preferują, zdecydowana większość (87%) 
odpowiedziała, że preferuje książkę drukowaną, natomiast 10% – elektronicz-
ną, zaś audiobooki zaledwie 3%. W innych badaniach przeprowadzonych wśród 
społeczności akademickiej preferowanym typem publikacji była również książka 
drukowana [15, s. 208]. Studenci czytają książki w postaci ebooków, ale głównie 
wówczas, kiedy trudno dotrzeć do ich wersji papierowych, np. w przypadku za-
granicznych książek naukowych [9, s. 51].

Kolejna grupa pytań dotyczyła aktywności czytelniczej użytkowników Biblio-
teki UWM. Między innymi zapytano o częstotliwość wypożyczeń literatury pięk-
nej z Biblioteki. Z kafeterii można było wybrać jedną z czterech sugerowanych 
odpowiedzi: raz w miesiącu, raz w semestrze, częściej niż raz w semestrze, rza-
dziej niż raz w semestrze. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które czynią to 
rzadziej niż raz w semestrze – 41% (202 osoby). Drugą, pod względem liczby od-
powiedzi, była grupa respondentów, która deklarowała, że raz w semestrze wypo-
życza pozycje z literatury pięknej. Stanowili oni 25% badanej populacji. Pozostałe 
odpowiedzi rozkładały się następująco: 21% czytelników wypożycza książki raz 
w miesiącu, a 13% – czyni to częściej niż raz w semestrze (Rys. 7).

W raporcie przedstawionym przez Bibliotekę Narodową, dotyczącym społecz-
nego zasięgu książki w Polsce w 2012 r., za rzeczywistych czytelników uważa się 
tych, którzy przeczytali siedem lub więcej książek w ciągu roku5. Według tego 
raportu w 2012 r. takich czytelników było 11% [2]. W związku z tym autorki 
postanowiły sprawdzić, jak kwestia czytelnictwa (poza literaturą obowiązkową) 
przedstawia się wśród społeczności UWM. Respondentów poproszono o udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: Ile książek z literatury pięknej czytają w ciągu roku? 
Analizując uzyskane wyniki z satysfakcją można zauważyć, że nie stwierdzono 
osób, które nie czytają w ogóle, 45% ankietowanych czyta od 1 do 5 książek w cią-
gu roku, a jedna czwarta czyta od 6 do 10 pozycji. Istnieje również spora grupa 
osób czytająca ponad 10 książek w ciągu roku – 30% (Rys. 8).

5 Książkę zdefiniowano w tym badaniu szeroko – włączając do tej kategorii także albumy, po-
radniki, encyklopedie, słowniki, jak również książki w formie elektronicznej.
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Nawiązując do raportu Biblioteki Narodowej można uznać, że większość stu-
dentów UWM to czytelnicy rzeczywiści, pomimo iż badanie dotyczyło tylko 
czytelnictwa literatury pięknej i zbeletryzowanej. Na tle społeczeństwa polskiego 
stan czytelnictwa studentów przedstawia się więc dobrze [9, s. 51]. Potwierdzają 
to badania przeprowadzone w innych środowiskach uczelnianych. I tak np. wśród 
studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego najliczniejszą grupę stanowiły osoby, 
które czytają 4-6 książek w ciągu roku (29,7%), poza lekturami obowiązkowymi 
[8, s. 477]. Natomiast z badań czytelnictwa studentów przeprowadzonych w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie wynika, że najliczniejszą grupę 
tworzą studenci czytający powyżej 10 pozycji w ciągu roku [19].

Analizując bazę komputerową pod kątem wykorzystania literatury pięknej 
można wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące jej czytelnictwa w Bibliotece. Zba-
dano ostatnie 5 lat działalności Biblioteki pod kątem wypożyczeń dzieł literac-
kich z dwóch działów: Kolekcji Dydaktycznej i Oddziału Magazynów. Zauważa 
się tendencję zniżkową w wypożyczaniu beletrystyki z wolnego dostępu – 7841 
wypożyczeń w 2009 r., w 2012 r. było ich 7313, a w roku 2013 – 6735. Natomiast 
rośnie zainteresowanie literaturą piękną zamawianą poprzez katalog elektronicz-

Rys. 7. Jak często wypożycza Pani/Pan z Biblioteki Uniwersyteckiej literaturę piękną?
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Ile książek z zakresu literatury pięknej czyta Pani/Pan w ciągu roku?
Źródło: opracowanie własne.
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ny i przechowywaną w magazynie – 618 wypożyczeń w 2009 r., 1310 wypożyczeń 
w 2012 r., a w 2013 r. były to już 1964 wypożyczone książki. Można wiązać te dane 
ze zmniejszającą się liczbą nowych tytułów z zakresu literatury pięknej w Biblio-
tece Uniwersyteckiej i rosnącym zainteresowaniem starszymi tytułami. Może to 
też świadczyć o korzystaniu przez użytkowników z katalogu online, który po-
zwala zamówić upragnioną książkę jedynie z zamkniętego magazynu. Jako pew-
ną niedogodność dla użytkownika wskazano na brak możliwości elektronicznej 
rezerwacji zbiorów ułożonych w Kolekcji Dydaktycznej, czyli tzw. ustawienia się 
w kolejkę, co wskazano w ankiecie już poza kafeterią.

Obserwacje zachowań czytelniczych w aspekcie literatury pięknej w środowi-
sku uczelni olsztyńskiej są pewną tradycją, ponieważ analizy czytelnictwa były 
przeprowadzane we wcześniejszych latach, czego dowodem są prace olsztyńskich 
bibliotekarzy akademickich [11]. Badanie przeprowadzone w listopadzie 2013 r. 
wskazuje na potrzebę powiększania księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej 
UWM o literaturę piękną, rozrywkową i zbeletryzowaną. Jest to zgodne z misją 
Biblioteki, która ma łączyć użytkowników z różnych środowisk, a nawet z róż-
nych krajów, rozszerzać ich wiedzę o świecie, budować warstwę społeczną zwaną 
inteligencją. Biblioteka zapewnia więc swym czytelnikom szeroki wachlarz lite-
ratury pozalekturowej, z której korzystanie deklaruje blisko 50% użytkowników. 
Z kolei wolny dostęp do zbiorów daje swobodę, możliwość przewertowania wielu 
pozycji podczas jednych odwiedzin w bibliotece. Należy zauważyć, iż promocja 
książek w bibliotece jest najefektywniejsza przy rzeczywistych odwiedzinach czy-
telnika.

Około 20% wypowiedzi świadczy o traktowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej 
UWM jako źródła wiedzy o nowościach wydawniczych. Nie jest to zbyt dużo, 
więc nasuwa się pytanie, czy Biblioteka ma zbyt wąski wachlarz informacji, czy są 
one ubogie, czy może nieczytelne, ukryte przed czytelnikiem. Biorąc pod uwagę 
rosnące znaczenie Internetu w życiu człowieka warto zastanowić się, czy tak po-
pularne blogi czytelnicze, na które wskazało wielu ankietowanych nie powinny 
być bardziej wykorzystane w pracy z użytkownikiem.

Podsumowując: badani czytelnicy opowiedzieli się za gromadzeniem i popu-
laryzacją literatury pięknej w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jest ona dla nich „od-
skocznią” po trudach nauki oraz doskonałym źródłem rozrywki i relaksu. Prze-
prowadzona ankieta wskazuje, iż oferta biblioteczna w zakresie gromadzonej 
literatury, sposób jej popularyzacji i udostępniania są pozytywnie postrzegane 
przez użytkowników. Krytyczne uwagi pozwolą z kolei na udoskonalenie dzia-
łalności i pokazanie czytelnikom, zwłaszcza studentom, iż biblioteka uczelniana 
jest miejscem zapewniającym spędzenie czasu w ciekawy sposób, mając w ofercie 
wiele interesujących tytułów literatury, nie tylko naukowej.
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Sławomir Sobczyk

Oferta czytelnicza Wydawnictwa 
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie

Dział Wydawnictw i Promocji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie stanowi istotne uzupełnienie działalności naukowo-dydaktycznej 
uczelni. Powstanie tej jednostki w 2005 r. umożliwiło uporządkowanie i posze-
rzenie działalności wydawniczej. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie wydaje 
między innymi albumy poświęcone sztuce, monografie artystów, katalogi wy-
staw, kalendarze artystyczne i periodyki. Tematyka wydawanych publikacji zwią-
zana jest głównie z profilem uczelni i dotyczy: malarstwa, rzeźby, rzemiosła arty-
stycznego, konserwacji dzieł sztuki, designu, architektury wnętrz, performansu, 
grafiki i fotografii. Oferta wydawnicza jest skierowana nie tylko do kadry dydak-
tycznej i studentów krakowskiej ASP, ale stanowi też cenne źródło wiedzy o sztu-
ce zarówno dla środowiska artystycznego, jak i osób niezwiązanych zawodowo 
z tą dziedziną. W rozdziale przedstawiono analizę oferty wydawniczej Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, od 2005 do 2013 r.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie jest najstarszą wyższą uczelnią arty-
styczną w Polsce. Powstała w 1818 r. i funkcjonowała pierwotnie jako Szkoła Ry-
sunku i Malarstwa, w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (założonego w 1364 r.) [10, s. 3]. Po usamodzielnieniu się w 1873 r. przyjęła 
miano Szkoły Sztuk Pięknych, a jej dyrektorem został wybitny polski malarz hi-
storyczny Jan Matejko (1838-1893), obecny patron uczelni. Pierwszy dyrektor 
miał zasadniczy wpływ na ukształtowanie krakowskiego środowiska artystycz-
nego i wykształcił wielu wybitnych uczniów [10, s. 25]. W okresie, kiedy w sztuce  
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europejskiej panował powszechnie modernizm, na wydziale malarstwa uczyli 
najwybitniejsi polscy artyści: Leon Wyczółkowski, Teodor Axentowicz, Stanisław 
Wyspiański, Jacek Malczewski, Jan Stanisławski, Józef Mehoffer, a po 1905 r.: Jó-
zef Pankiewicz, Ferdynand Ruszczyc i Wojciech Weiss [5, s. 17]. Uczelnia prze-
chodziła reorganizacje, podejmowano próby podziału na wydziały, wprowadza-
no nowe kierunki i przedmioty. Akademia stała się wówczas głównym centrum 
polskiego życia artystycznego, przyjmując w 1900 r. nazwę Akademii Sztuk Pięk-
nych (ASP) [5, s. 17].

Warto przypomnieć, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
zorganizowany został Komitet Paryski (później Oddział Krakowskiej Akade-
mii w Paryżu), który miał wielki wpływ na rozwój i promocję sztuki polskiej. 
W czasie okupacji hitlerowskiej ASP była zamknięta. Reaktywowana po wojnie, 
w 1950 r. połączona została z Instytutem Sztuk Plastycznych przyjmując nazwę 
Akademii Sztuk Plastycznych [4, s. 6]. W 1956 r. powrócono do dawnej nazwy. 
W  1979 r. przyjęła za swego patrona pierwszego dyrektora – Jana Matejkę [4, 
s. 6]. Jako Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki funkcjonuje do dziś.

Uczelnia rozwijała się i rozwija nadal w kierunku zmian struktury, kadry, kie-
runków i metod kształcenia. Pozostaje wierna własnej wspaniałej tradycji, ale 
jest otwarta na wyzwania i potrzeby współczesności [4, s. 6]. Akademia Sztuk 
Pięknych kształci: malarzy, rzeźbiarzy, grafików, projektantów wnętrz oraz form 
przemysłowych, scenografów i konserwatorów dzieł sztuki. Efektywnie współ-
tworzy polską kulturę i promuje ją na całym świecie, wszędzie tam, gdzie działają 
jej liczni absolwenci lub pracownicy i docierają ich dzieła.

Do 2005 r. nie można mówić o wydawnictwie jako jednostce ogólnouczelnia-
nej. W tym okresie nie działało formalnie ani wydawnictwo, ani żadna scentrali-
zowana jednostka, która zajmowałaby się działalnością wydawniczą. Ukazujące 
się w tym okresie publikacje, związane głównie z ważnymi dla Akademii wyda-
rzeniami, były wydawane i redagowane przez rektora uczelni lub powoływany 
przez niego komitet albo poszczególne wydziały. Wydawane były statuty, infor-
matory uczelni, sprawozdania roczne rektora, regulaminy i programy studiów. Po 
II wojnie światowej prowadzono starania, aby powołać do życia pismo uczelniane. 
Władze państwowe nie udzieliły, niestety, zgody na powstanie takiego wydaw-
nictwa. Ze względu na brak własnego wydawnictwa Akademia Sztuk Pięknych 
zmuszona była korzystać z zewnętrznych firm wydawniczych. Genezą serii wy-
dawniczych krakowskiej Akademii były najczęściej jubileusze i inne wydarzenia 
ważne dla uczelni. W ten sposób powstała większość późniejszych wydawnictw. 
Nadzór nad całokształtem działalności wydawniczej powierzano Komitetowi Ju-
bileuszowemu danej jednostki, który z czasem przekształcał się w komitet redak-
cyjny. Zatwierdzał on dane wydawnictwo, jego regulamin, oceniał merytorycz-
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nie i decydował o nakładzie poszczególnych publikacji. Są takie wydawnictwa, 
które okrągłym jubileuszem wydziału czy katedry miały zapoczątkować cykl lub 
serię wydawniczą, a zakończyły edycję na pojedynczym numerze czy zeszycie.

Dzisiaj wydanie publikacji, także tych seryjnych, nadzoruje ogólnouczelniany 
Dział Promocji i Wydawnictw, powstały w 2005 r. Dział Promocji i Wydawnictw 
zajmuje się popularyzowaniem Akademii w kraju i za granicą przygotowując 
materiały informacyjne w formie tradycyjnej i multimedialnej, promocyjne (ga-
dżety reklamowe) oraz uczestnicząc w imprezach promujących Akademię Sztuk 
Pięknych, takich jak targi edukacyjne czy targi książki [4, s. 168]. Wydawnictwo 
nie tylko śledzi skrupulatnie życie wewnętrzne uczelni, ale także umożliwia czy-
telnikom wgląd w toczące się aktualnie dyskusje na temat sztuki. Łączy umiejęt-
nie informacje bieżące z akcentami silnej tradycji historycznej i emocjonalnej. 
W ofercie Wydawnictwa znajdują się albumy, monografie, specjalistyczne opra-
cowania z poszczególnych dziedzin sztuki, podręczniki akademickie, katalogi 
wystaw najwybitniejszych artystów polskich, periodyki oraz informatory.

Jedną z najważniejszych dziedzin działalności wydawniczej Akademii Sztuk 
Pięknych, stanowią wydawnictwa zwarte. Liczba wydawanych książek od 2005 r. 
sukcesywnie wzrasta. W ostatnim okresie kształtuje się na poziomie ok. 20 pozy-
cji rocznie (Rys. 1). Na potrzeby niniejszej publikacji dorobek wydawniczy ASP 
podzielono na kategorie użytkowe (Rys. 2). Wśród wydawnictw zwartych zdecy-
dowanie dominują katalogi wystaw i literatura specjalistyczna. Kolejne miejsca 
zajmują albumy, publikacje informacyjne i monografie artystów (Rys. 2).

Rys. 1. Liczba tytułów książek wydanych w latach 2005-2013
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 2. Liczba tytułów książek wydanych w latach 2005-2013 według kategorii użytkowych
Źródło: opracowanie własne.

Nakłady wydawnictw zwartych w latach 2005-2013 wahały się w granicach 
300-500 egzemplarzy. Publikacje Akademii Sztuk Pięknych były drukowane 
głównie w drukarniach krakowskich, np. w Drukarni Skleniarz i Drukarni Pasaż. 
Autorami projektów okładek i opracowania graficznego byli w większości artyści 
związani zawodowo z krakowską ASP, m.in. Władysław Pluta, Zbigniew Bajek, 
Kuba Sowiński, Michał Jandura. Oferta wydawnicza Akademii Sztuk Pięknych 
dotyczyła przede wszystkim takich dziedzin sztuki, jak: malarstwo, rzeźba, gra-
fika, konserwacja zabytków, architektura, architektura wnętrz, rzemiosło arty-
styczne, design, fotografia, performance.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie regularnie wydaje monografie 
twórczoś ci znanych polskich artystów, szczególnie tych, którzy byli w jakikolwiek 
sposób związani z uczelnią. W 2007 r. wydana została monografia Hanny Rudz-
kiej-Cybis, malarki reprezentującej nurt koloryzmu, żony Jana Cybisa, studentki 
i  wykładowcy ASP w Krakowie, która od 1960 r. była też dziekanem wydzia-
łu malarstwa tej uczelni [7]. W tym samym roku powstała również monografia 
twórczości Stefana Borzęckiego, rzeźbiarza związanego z krakowską Akademią 
Sztuk Pięknych od 1961 r. (w latach 1972-78 i 1988-91, pełnił on funkcję dziekana 
Wydziału Rzeźby) [6, s. 174-181]. Kolejną, znaczącą pozycję w dorobku wydaw-
niczym krakowskiej ASP stanowi, datowana na 2008 r., monografia poświęcona 
Wacławowi Taranczewskiemu, zmarłemu w 1987 r. malarzowi reprezentującemu 
nurt koloryzmu, który w latach 1948-1970 był profesorem ASP [14]. Co ciekawe, 
autorem tej publikacji jest Paweł Taranczewski, syn artysty, który sam jest także 
malarzem i rysownikiem, a dodatkowo też krytykiem sztuki i filozofem. Do naj-
ciekawszych publikacji z tej kategorii można zaliczyć monografię artysty mocno 
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związanego z historią Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wojciecha Weissa. 
Ten urodzony w 1875 r. artysta był nie tylko studentem, ale także od 1907 r. rek-
torem uczelni [2]. Monografia twórczości artysty pod tytułem Wojciech Weiss, 
wydana w 2010 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod redakcją Janusza 
Antosa i Zofii Weiss-Nowina Konopki, powstała przy okazji wystawy prac artysty 
Piękno do mnie przyszło w Kamienicy Szołayskich.

Drugą, szczególnie cenną pod względem artystycznym pozycję w dorobku 
wydawniczym ASP stanowią albumy. Są bardzo starannie opracowane, bogato 
ilustrowane, dobrze przygotowane merytorycznie. Do najciekawszych należą: 
Warsztaty krakowskie – praca zbiorowa pod redakcją Marii Dziedzic, poświę-
cona stowarzyszeniu artystów i rzemieślników działających na początku XX w. 
przy Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie. Publikacja została tak-
że wydana w wersji anglojęzycznej. Album Artium Decor. Cmentarz Rakowicki 
w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawiera foto-
grafie inskrypcji nagrobnych artystów krakowskich pochowanych na Cmenta-
rzu Rakowickim. Materiał ikonograficzny jest uzupełniony o biogramy artystów 
oraz bogatą historię samego cmentarza. Autorką tekstu jest Karolina Grodziska, 
fotografie wykonał Piotr Witosławski. Kontynuacją publikacji jest Artium De-
cor. Cmentarz Salwatorski w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie, wydana dwa lata później. Wydawnictwo Akademia w Krakowie pod 
redakcją Jacka Dembosza poświęcono związkom Akademii z Krakowem. Piękno 
w sztuce – publikacja pod redakcją Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, Krystyny We-
grzyn-Białogłowicz została wydana z okazji Dni Jana Pawła II w 2008 r. Album 
zawiera fragmenty listu Jana Pawła II do artystów oraz prace polskich artystów, 
inspirowane duchem chrześcijańskim.

Jedną z form działalności ASP, podobnie jak wszystkich uczelni artystycznych, 
jest szeroko rozumiana działalność wystawiennicza. Większość ekspozycji ma cha-
rakter propagujący wydarzenia artystyczne, dorobek artystyczny pracowników, 
współpracowników i gości uczelni. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie ma 
w swoim dorobku wydawniczym liczne katalogi wystaw. Katalogi te mają bardzo 
zróżnicowaną formę wydawniczą, począwszy od krótkich, kilkunastostronico-
wych wydawnictw informujących o odbywającej się ekspozycji, po profesjonalne, 
ilustrowane publikacje zawierające wstęp, treść właściwą i obszerną dokumentację 
fotograficzną wystawy. Wszystkie katalogi wystaw wydane przez Wydawnictwo 
ASP opatrzone są numerem ISBN i drukowane w nakładzie ok. 500 egzemplarzy. 
Katalogi wystaw stanowią największy odsetek wszystkich wydawanych publikacji.

Spośród wielu wydawanych przez Akademię Sztuk Pięknych katalogów wy-
staw, warto przypomnieć przynajmniej niektóre, szczególnie interesujące. Grafika 
ze zbiorów krakowskiej ASP 1946-2006 to katalog wystawy zawierający reproduk-
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cje dzieł graficznych wraz z notami biograficznymi artystów. Obiekty graficzne 
pochodzą z lat 1946-2006 i większość z nich stanowi dary dla Biblioteki ASP 
w Krakowie [12, s. 10]. Autorami tekstów poświęconych historii kształcenia w za-
kresie grafiki w krakowskiej ASP i osobom artystów są Jadwiga Wielgut-Walczak 
i Magdalena Czubówna. Czterej Mistrzowie i ich pracownie to publikacja, która 
prezentuje prace czterech wybitnych krakowskich malarzy i pedagogów krakow-
skiej ASP oraz ich najlepszych uczniów: Jana Matejki, Józefa Pankiewicza, Emila 
Krchy i Wacława Taranczewskiego [11, s. 9-11]. Album zawiera reprodukcje dzieł 
sztuki oraz archiwalne fotografie. Gus and Friends to katalog wystawy czasowej, 
zorganizowanej w maju 2007 r. w Galerii Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie z okazji nadania doktoratu Honoris Causa profesorowi Augustuso-
wi Mazzocca. W publikacji został umieszczony tekst laudacji wygłoszonej przez 
profesora Stanisława Wejmana oraz reprodukcje dzieł świeżo mianowanego 
doktora. Mela Muter to z kolei katalog wystawy czasowej poświęcony polskiej 
malarce pochodzenia żydowskiego, Meli Muter. Reprodukcje obrazów artystki 
uzupełniają tekst Adama Brinckena i Anny Baronowej.

Zdecydowaną większość katalogów stanowią katalogi wystaw indywidualnych. 
Wśród nich znajdziemy katalogi wystaw takich artystów jak: Wiktor Kasprzyk, 
Olga Boznańska, Leszek Sobocki, Teresa Bujnowska, Zbigniew Makowski, Jan 
Lebenstein, Darek Vasina, Mirosław Sikorski, Jacek Sempoliński, Artur Nacht-
-Samborski i Marian Konieczny.

Kolejna kategoria publikacji to literatura specjalistyczna. Obejmuje ona pu-
blikacje dotyczące aspektów technologicznych malarstwa, grafiki, architektury 
wnętrz, projektowania, rzeźby czy konserwacji sztuki. Przykład stanowi wy-
dawnictwo Porady technologiczne – malarstwo autorstwa Kazimierza Bednarza. 
Zagadnienie, któremu autor poświęca pierwszą część książki jest przygotowa-
nie podobrazia płóciennego (przygotowania klasycznych zapraw temperowych) 
[3, s. 5]. Z kolei książka Grażyny Schulze-Głazik Malowidło Philipa Christiana 
Bentuma z początku XVIII wieku w bibliotece pocysterskiego klasztoru w Lubiążu 
jest szczegółową relacją skomplikowanej, ze względu na ogrom zniszczeń oraz 
technikę i technologię wykonania, realizacji konserwatorskiej dekoracji Philipa 
Christiana Bentuma w bibliotece pocysterskiego klasztoru w Lubiążu [13]. Uka-
zuje się też coraz więcej pozycji poświęconych sztuce multimedialnej i nowocze-
snej, np. Interfejsy sztuki czy Interaktywne media sztuki pod redakcją Antoniego 
Porczaka. Publikacje udostępniają materiały z Międzynarodowych Konferencji 
Naukowych zorganizowanych przez Katedrę Intermediów Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych. Pozycje te mają w perspektywie budować bibliotekę 
aktualnej wiedzy o intermediach, tworzoną przez praktyków i teoretyków sztuki, 
a opartej o nowe technologie komunikacyjne [9, s. 5].
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Poszczególne inicjatywy wydawnicze krakowskiej ASP łączą w różnym stop-
niu funkcje informacyjne, edukacyjne, dokumentacyjne i promocyjne. Akademia 
Sztuk Pięknych publikuje różnego rodzaju wydawnictwa informacyjno-promocyj-
ne, których zadaniem jest ułatwienie studentom, pracownikom i osobom postron-
nym funkcjonowania w społeczeństwie uczelnianym i w środowisku artystycz-
nym Krakowa. Uzupełniają je materiały poświęcone poszczególnym wydziałom, 
katedrom czy instytutom. Informatory, przewodniki czy foldery stanowią istotny 
odsetek wszystkich publikacji wydawanych przez Akademię w omawianym okre-
sie (Rys. 2). Spośród wielu wydawnictw informacyjnych należy wymienić: WM 
MMX Wydział Malarstwa 2010 (wydawnictwo w pełni poświęcone jest Wydzia-
łowi Malarstwa ASP). Założeniem publikacji było pokazanie najnowszych dzieł 
twórców i pedagogów, których łączy Akademia. Publikacja prezentuje powstałe 
w ciągu ostatnich 10 lat prace artystów i przybliża ich sylwetki. Indeks ksiąg na-
kazanych to kompendium wiedzy na temat podręczników, artykułów i publika-
cji dotyczących sztuki, niezbędne dla artystów. Publikacja powstała m.in. z myślą 
o przyszłych studentach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Działalność edytorska krakowskiej ASP nie ogranicza się jedynie do wydaw-
nictw zwartych i ciągłych o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym lub 
naukowym. Uczelnie artystyczne mają ten przywilej, że mogą wydawać repro-
dukcje ciekawych dokumentów, dzieł sztuki ze swoich zbiorów i umieszczać je 
w publikacjach, drukach ulotnych, plakatach i kalendarzach. Tak jest też w przy-
padku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Od 2010 r. krakowska ASP wydaje kalendarze. Do dnia dzisiejszego powstały 
cztery. Każdy z nich poświęcony jest innemu artyście. Wybór artysty wiązał się 
ściśle z jubileuszowymi obchodami ku czci konkretnego malarza i profesora Aka-
demii. I tak 2010 r. w Akademii Sztuk Pięknych był Rokiem Wojciecha  Weissa, 
2011 – Rokiem Jana Matejki, 2012 r. – Rokiem Jacka Malczewskiego, a 2013 r. 
– Rokiem Juliana Fałata. Projekty graficzne wszystkich czterech kalendarzy wy-
konał profesor Władysław Pluta, pracownik Wydziału Form Przemysłowych ASP 
w Krakowie. Wykonane bardzo starannie pod względem edytorskim kalendarze, 
są doskonałą formą upowszechniania wiedzy o twórczości krakowskich artystów.

W latach 2005-2013 Akademia wydawała trzy czasopisma, z czego dwa były 
związane z konkretnymi wydziałami uczelni (Wydziałem Malarstwa oraz Wy-
działem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), a jedno było periodykiem ogól-
nouczelnianym. Na rysunku 3 przedstawiono zestawienie liczby woluminów 
trzech wydawnictw ciągłych, które ukazywały się w poszczególnych latach. Naj-
więcej numerów tych wydawnictw ukazało się w roku 2010 (Rys. 3).

Jedynym periodykiem ogólnouczelnianym są „Wiadomości ASP”, które naro-
dziły się z potrzeby wymiany doświadczeń i informacji między pracownikami 
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uczelni. Do czasu pojawienia się tego periodyku, powstawało wiele tekstów oko-
licznościowych, często merytorycznie bardzo cennych, które nigdy nie doczekały 
się publikacji. Studenci, pedagodzy i inni pracownicy dokumentowali dyplomy, 
wystawy, procesy powstawania dzieł, przewody habilitacyjne. Chętnie dzielili się 
też poglądami na sztukę, refleksjami dotyczącymi lektur, podróży czy wydarzeń 
uczelnianych. Niestety, teksty czy notatki bardzo często pozostawały w  służ-
bowej dokumentacji lub prywatnej szufladzie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić 
uczelnię bez pisma ogólnouczelnianego, bez bieżącej informacji i wymiany my-
śli. Te wszystkie funkcje spełniają „Wiadomości ASP”. Pierwszy numer ukazał 
się w 1997 r. Pismo jest wydawane do dnia dzisiejszego, a w latach 2005-2013 
ukazało się 35 numerów. „Wiadomości ASP” to kwartalnik artystyczny adreso-
wany przede wszystkim do studentów i pracowników Akademii Sztuk Pięknych. 
Stanowi rodzaj informatora na temat bieżących spraw uczelni i jej jednostek. Jest 
to wydawnictwo, w którym znajduje się miejsce na dyskusję o problemach ogól-
nych związanych z dydaktyką i sprawami organizacyjnymi uczelni. Dokumenta-
cja wydarzeń jest tworzona przez pracowników Akademii Sztuk Pięknych. Re-
daktorem naczelnym periodyku jest aktualnie urzędujący Rektor ASP. W skład 
zespołu redakcyjnego wchodzą: Łukasz Konieczko, Jacek Dembosz, Janusz Kru-
piński, Kinga Nowak i Michał Pilikowski. Nakład pierwszych numerów wynosił 
200 egzemplarzy. Obecnie periodyk wydawany jest w nakładzie 2000 egzempla-
rzy. Pierwsze numery „Wiadomości ASP” były kilkustronicowymi broszurkami 
o bardzo ubogiej szacie graficznej i stanowiły luźny zbiór notatek na różne tema-
ty. Od nr 48/2009 powstała nowa forma czasopisma. Zachowano format (A4), ale 

Rys. 3. Liczba woluminów wszystkich wydawnictw ciągłych wydanych w latach 2005-2013
Źródło: opracowanie własne.
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Fot. 1. Okładka Wiadomości ASP nr 63 i nr 64
Źródło. Biblioteka Główna ASP w Krakowie.

poszerzono objętość pisma. Każdy numer zawiera dużą liczbę artykułów autor-
stwa nie tylko pracowników Akademii, ale także osób spoza środowiska uczelni. 
Zeszyty są wydawane na papierze dobrej jakości i bogato ilustrowane. Redakcja 
pisma uzyskuje środki na działalność od sponsorów i z zamieszczania reklam. Od 
2010 r. czasopismo „Wiadomości ASP” zasługuje na miano dobrego magazynu 
artystycznego. Można je kupić na polskim rynku księgarskim.

Wydawnictwo „Zeszyty Naukowo-Artystyczne Wydziału Malarstwa Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie” ukazuje się od 1998 r. W okresie 2005-2013 
ukazało się 5 zeszytów tego tytułu. Pierwszy numer „Zeszytów Naukowo-Arty-
stycznych Wydziału Malarstwa” ukazał się w 180 rocznicę powstania Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Zainteresowanie czytelników potwierdziło potrze-
bę dokumentowania refleksji o silnie związanej z tradycją akademicką sztuce, 
a w szczególności o malarstwie. Pierwszy numer był eksperymentem wydawni-
czym, który polegał na kompilacji zbioru tekstów [15]. Zawierał kilka rozmaitych 
pod względem tematu i formy wypowiedzi, opracowań i wykładów związanych 
z przewodami kwalifikacyjnymi przeprowadzonymi na Wydziale Malarstwa. 
Wydawnictwo poświęcone jest głównie problematyce malarstwa. Zeszyty zawie-
rają teksty o sztuce i twórcach, rozważania filozoficzno-estetyczne, opracowa-
nia historyczne, zdjęcia archiwalne oraz reprodukcje dzieł sztuki. Redaktorem 
prowadzącym większości zeszytów jest prof. Jacek Waltoś. Komitet redakcyjny 
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tworzą ponadto: Andrzej Bednarczyk, Adam Brincken, Janusz Krupiński, Roman 
Łaciak, Kinga Nowak, Paweł Taranczewski, którzy są przedstawicielami środo-
wiska edukacyjnego [15]. Nakład czasopisma w formacie B2 aktualnie wynosi 
500 egzemplarzy. Czasopismo, jako jedno z niewielu, jest recenzowane. Ostatnie 
numery to obszerne wielostronicowe publikacje, składające się z następujących 
części: wstęp, wykłady, poglądy, wspomnienia, dydaktyka, dyplom – opracowa-
nia teoretyczne, klimaty i noty o autorach. Pismo ma bogatą szatę graficzną, przy-
pisy i bibliografię. Zeszyty, włącznie z numerem czwartym, zawierają streszczenia 
wszystkich artykułów w języku angielskim. Na łamach wydawnictwa (szczegól-
nie w ostatnich latach) publikowane są także artykuły artystów, którzy nie są bez-
pośrednio związani z Akademią.

Fot. 2. Okładka Zeszytów Malarstwa nr 9/2008 i nr 10/2009-2010
Źródło. Biblioteka Główna ASP w Krakowie.

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie wydaje „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”. Pierwszy tom ukazał się w 1992 r. 
W latach 2005-2013 wydano 11 numerów. Pomysł zainicjowania serii zrodził się 
podczas obchodów jubileuszu 40-lecia Wydziału. W ramach obchodów odbyło 
się między innymi sympozjum poświęcone działalności Pracowni Przenoszenia 
Malowideł Ściennych. Inicjatorem powstania pisma i jego stałym redaktorem 
naukowym jest prof. Maria Ostaszewska. W skład komitetu redakcyjnego wcho-
dzą zwykle dziekan i prodziekan wydziału oraz kierownicy katedr. Streszczenia 
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Fot. 3. Okładka serii „Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” t. XVII i t. XIX

Źródło. Biblioteka Główna ASP w Krakowie.

tłumaczone są zazwyczaj na język angielski, a tytuł, spis treści i podpisy pod ilu-
stracjami na język angielski i niemiecki. Seria ukazywała się i ukazuje się przy 
współudziale finansowym Komitetu Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wydawnictwo od t. I-IV wydawane było na zle-
cenie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przez Wydawnictwo Literackie. Jest 
w pełni recenzowane, standardem w tym cyklu wydawniczym są przypisy, bi-
bliografia, różnego rodzaju noty, aneksy, wykresy, tabele i bardzo bogaty materiał 
ilustracyjny. Każdy kolejny tom dotyczy jednego tematu, który jest jednocześnie 
tytułem wydawnictwa. Pierwszy tom cyklu, wydany w 1992 r., obejmuje rozsze-
rzoną wersję referatów wygłoszonych na konferencji i przyjął tytuł sympozjum: 
„Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego 
(z działalności Pracowni Przenoszenia Malowideł Ściennych)” [8, s. 5]. Kolejne 
tomy ukazywały się w odstępach rocznych. Obejmują one m.in. dysertacje kwa-
lifikacyjne pierwszego i drugiego stopnia pracowników Wydziału oraz materiały 
z kolejnych konferencji organizowanych przez Wydział. Doskonały przykład sta-
nowi tom 9 (składający się z dwóch części), zawierający materiały z dwudniowej 
konferencji poświęconej pamięci prof. Dudkiewicza. Publikacje w całości po-
święcone są problematyce konserwacji różnych obiektów sztuki, dzieł czy detali 
(obraz, malowidło ścienne, rzeźba, witraż, malowidło sztalugowe). Problematyka 
serii skupia się na konserwacji malowideł, zwłaszcza ściennych, badaniach i tech-
nikach konserwatorskich.
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Wydawnictwa krakowskiej ASP zostały zauważone i docenione na rynku wy-
dawniczym, czego potwierdzeniem są zdobyte przez nie nagrody i wyróżnienia:

1. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie 
„Najpiękniejsze Książki Roku 2006” dla książki Artium Decor. Cmentarz 
Rakowicki w tradycji Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

2. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkur-
sie „Najpiękniejsze Książki Roku 2007” dla książki Stanisław Wyspiański 
w  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Publikacja prezentuje wszystkie 
zachowane do dzisiejszego dnia w Akademii Sztuk Pięknych dzieła, doku-
menty i pamiątki związane z osobą i twórczością Stanisława Wyspiańskiego. 
Wydawnictwo poszerzone zostało o teksty dotyczące okresu studiów i pra-
cy pedagogicznej artysty oraz syntetyczne opracowania omawiające działal-
ność najstarszej polskiej szkoły artystycznej za życia twórcy [1].

3. Nagroda Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie „Naj-
piękniejsze Książki Roku 2009” dla książki Warsztaty krakowskie 1913-1926.

4. Nagroda w konkursie „Krakowska książka miesiąca” w październiku 2010 r. 
dla książki Warsztaty krakowskie 1913-1926.

5. Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie 
„Najpiękniejsze Książki Roku 2010” dla książki Wojciech Weiss w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Działalność wydawnicza Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krako-
wie odgrywa istotną rolę w edukacji studentów, propagowaniu osiągnięć uczelni 
oraz upowszechnianiu sztuki. Do 2005 r. działalność wydawnicza uczelni była 
niesformalizowana i nieregularna. Dopiero powstanie w 2005 r. Działu Promo-
cji i Wydawnictw umożliwiło uporządkowanie i rozkwit tej formy aktywności 
krakowskiej ASP. Od tego czasu uczelnia regularnie wydaje zarówno periodyki, 
jak i liczne wydawnictwa zwarte, między innymi monografie artystów, katalogi 
wystaw, albumy oraz literaturę specjalistyczną. Krakowska Akademia Sztuk Pięk-
nych, niewielka uczelnia o elitarnym charakterze, dorobiła się prężnie funkcjo-
nującego działu wydawniczego, którego działalność można śmiało porównywać 
z większymi jednostkami tego rodzaju.

Uczelnia postawiła na przywiązanie do tradycji i w swoim dorobku wydawni-
czym opiera się na tradycyjnych nośnikach (książka drukowana), co jednak nie 
stanowi mankamentu, przeciwnie, wzmacnia dodatkowo siłę przekazu. Wydawa-
ne przez krakowską ASP publikacje są, jak przystało na wizytówkę uczelni arty-
stycznej, szczególnie starannie przygotowane pod względem edytorskim. Zwraca 
uwagę odpowiedni dobór papieru, projekty okładek i bogata szata graficzna, ale 
także zawartość merytoryczna publikowanych książek. Potwierdzeniem wyso-
kiej jakości dorobku wydawniczego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
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w Krakowie są liczne nagrody i wyróżnienia, zdobyte w konkursach i plebiscy-
tach Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.

Uczelnia skupia się na propagowaniu sztuki związanej z regionem małopol-
skim i promowaniu dorobku artystów związanych z ASP w Krakowie. Właśnie 
krakowskim artystom, ich dziełom oraz zabytkom poświęcona jest większość wy-
dawnictw zwartych. Spośród wydawanych regularnie wydawnictw ciągłych, dwa 
poświęcone są specjalistycznej wiedzy o sztuce, natomiast trzeci, „Wiadomości 
ASP”, zawiera informacje związane z kulturą regionu, interesujące dla każdego 
czytelnika zainteresowanego sztuką. Istotny element działalności wydawniczej 
ASP stanowią materiały promocyjne, między innymi informatory, monografie 
poszczególnych katedr i wydziałów uczelni oraz rozsyłane do różnych instytucji 
(nie tylko artystycznych) kalendarze, poświęcone twórczości wybitnych krakow-
skich malarzy.

Bogata oferta wydawnicza Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest skiero-
wana głównie do środowiska artystycznego, ale nie tylko. Monografie twórczości 
artystów, albumy, czy katalogi wystaw, stanowią bogate źródło wiedzy również 
dla osób zainteresowanych sztuką niezawodowo. Sprzyja temu przystępny język 
publikacji i niezwykle bogata szata graficzna. Wiele ciekawych informacji kultu-
ralnych dostarcza także lektura wydawanych przez ASP periodyków. Znajduje 
to potwierdzenie w dużym zainteresowaniu osób spoza zawodowego kręgu ar-
tystycznego. Uczniowie liceów krakowskich i studenci innych uczelni coraz czę-
ściej odwiedzają Bibliotekę Główną ASP właśnie w poszukiwaniu konkretnych 
publikacji uczelni. Dorobek wydawniczy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 
służy więc szerokiemu propagowaniu sztuki, co jest jednym z ważnych aspektów 
działalności uczelni.
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Część IV

Wpływ marketingu i działań 
projakościowych na czytelnictwo
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Magdalena J. Cyrklaff

Lipdub jako nowoczesna forma promocji
instytucji non profit oraz narzędzie profilaktyki 
i aktywizacji społeczno-kulturalnej 
(nie tylko) nastoletnich użytkowników

W wyniku zmian polityczno-gospodarczych oraz społeczno-kulturowych kil-
ku ostatnich dziesięcioleci wzrosło w Polsce zainteresowanie trzecim sektorem, 
czyli organizacjami non profit. Jest to w dużej mierze odpowiedź obywateli na 
niezadowalającą ich w wielu kwestiach politykę władz naszego kraju. Organiza-
cje pozarządowe kojarzone są głównie z aktywnością charytatywną i edukacyjną, 
jednak ich działalność ma znacznie szerszy zakres i obejmuje każdą sferę życia, 
począwszy od zdrowia, poprzez kulturę, oświatę, nowe technologie, na przedsię-
biorczości i wspieraniu biznesu kończąc. Przykładem instytucji niedochodowych 
są biblioteki, które borykają się współcześnie z wieloma problemami natury or-
ganizacyjnej oraz finansowej. Jako instytucje usługowe powinny one wykorzy-
stywać wszelkie dostępne narzędzia promocyjne i opierać swoją działalność 
o reguły przemyślanej strategii marketingowej, o czym w literaturze przedmiotu 
sygnalizowano już niejednokrotnie [3; 4; 22; 23; 28; 29].

Wiadomo, że brak środków finansowych ogranicza znacznie pole działań re-
klamowych każdej instytucji niedochodowej, dlatego należy szukać takich roz-
wiązań promocyjnych, które nie pochłoną wielu środków. Przykładem doskona-
łego narzędzia marketingowego dla organizacji niedochodowej jest lipdub, czyli 
rodzaj wideoklipu, który może stać się e-wizytówką biblioteki i jednocześnie pre-
tekstem do zaktywizowania jej użytkowników.



241

Jedyne źródło, w którym znajduje się krótka charakterystyka lipduba to Wi-
kipedia, przy czym warto nadmienić, że w Internecie funkcjonuje także pisow-
nia rozłączna tego terminu. Można przyjąć, że lipdub to rodzaj wideoklipu, czyli 
teledysku, w którym jedna osoba bądź grupa ludzi porusza wargami do tekstu 
odtwarzanej z playbacku piosenki. Bohaterowie lipduba najczęściej poruszają się 
rytmicznie lub tańczą, przemieszczając się jednocześnie po pomieszczeniach wy-
branego przez nich budynku albo innego miejsca [8; 26]. Terminu lip dubbing 
(dubbingowanie wargami) użył w sieci po raz pierwszy Jakob Lodwick, współ-
założyciel serwisu Vimeo, umożliwiającego zamieszczanie i oglądanie niekomer-
cyjnych plików filmowych stworzonych tylko i wyłącznie przez jego użytkow-
ników. 14 grudnia 2006 r. w opisie swojego wideo zatytułowanego Lip Dubbing: 
Endless Dream [10] Lodwick umieścił następującą notkę:

Spacerowałem słuchając piosenki ze słuchawek i nagrałem siebie śpiewają-
cego tę piosenkę. Po dotarciu do domu otworzyłem nagranie w iMovie i doda-
łem plik MP3 właściwej piosenki, synchronizując go z moim wideo. Czy jest 
na to nazwa? Jeśli nie, sugeruję „lip dubbing” [8; 10].

Niedługo potem pojawiły się w Internecie wideoklipy innych użytkowników, 
które zaczęto określać mianem lipduba, co z pewnością wynikało ze współcze-
snego trendu amerykańskiego, a mianowicie używania skrótowców, czyli jak naj-
krótszych form nazw zarówno w mowie, jak i piśmie. Lipdub Lodwicka trwał 
około 1 minutę i 20 sekund i ukazywał idącego przed siebie autora, który filmo-
wał się podczas dubbingowania piosenki odsłuchiwanej przez słuchawki.

Kilka miesięcy później Tom Johnson, bloger opisujący wpływy serwisów opar-
tych o narzędzia Web 2.0 na wymianę informacji, umieścił w sieci krótką charak-
terystykę istoty lipduba, do której napisania zainspirował go lipdub nakręcony 
przez grupę młodych ludzi do piosenki zespołu Harvey Danger pt. Flagpole Sitta 
[9]. Była to już kolejna forma lipduba, w której nagrywaniu uczestniczyło co naj-
mniej kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób i na jego podstawie Johnson 
określił, że esencją dobrego lipduba są przede wszystkim:

• spontaniczność, bo jest on zrealizowany spontanicznie przez grupę ludzi;
• autentyczność, bo osoby i przedstawione w filmiku sytuacje wydają się być 

prawdziwe;
• współuczestnictwo, bo powstanie wideo jest efektem współpracy pewnej 

grupy osób;
• zabawa, bo ludzie uczestniczący w kręceniu lipduba dobrze się tym bawią [5].
Od tego czasu forma lipduba znacząco ewoluowała i posiada obecnie budowę 

dość ustrukturyzowaną. Od kilku lat pojawiają się w Polsce coraz bardziej pro-
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fesjonalne nagrania, wśród których można wyróżnić przede wszystkim lipduby 
instytucji edukacyjnych [14] oraz lipduby klientów indywidualnych, najczęściej 
weselne [15]. Z dużym rozmachem nagrywane są głównie lipduby polskich szkół 
wyższych, które w jednym kilkuminutowym teledysku potrafią pokazać przekrój 
kierunków studiów, które można studiować. Mają one charakter dość spektaku-
larny, są efektem wielu godzin przygotowań i prób, pojawiają się w nich kostiumy, 
charakteryzacja oraz scenografia. Portal edukacyjny Perspektywy przeprowadził 
subiektywny ranking lipdubów uczelnianych, wśród których prym wiodą wideo-
klipy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickie-
wicza w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego [21].

Tworzenie lipduba jest na tyle wydarzeniem absorbującym studentów, że two-
rzą oni nawet na jego potrzeby fanpage na facebooku i strony internetowe, na 
których znajdują się informacje organizacyjne, a więc dotyczące scenariusza, 
terminu i czasu trwania prób oraz wyboru piosenki i miejsc nagrywania, a osta-
tecznie także uroczystej premiery lipduba [13; 2; 19]. Na przykład na stronie in-
ternetowej lipduba Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego można znaleźć infor-
macje o osobach odpowiedzialnych za przygotowywania do nagrywania lipduba. 
Mamy tutaj zatem:

• koordynatora i reżysera w jednej osobie, który „nadzorował postęp prac po-
szczególnych działów organizacyjnych, dbając o to, by wszystko było dopię-
te na ostatni guzik”;

• kierownika planu, który odpowiadał za „urządzenie planu, opracowanie 
trasy, rozplanowanie atrakcji i miał znaczny wkład w scenariusz oraz reży-
serię”;

• specjalistkę od PR, która kreowała wizerunek przedsięwzięcia oraz pośred-
nio także samej uczelni i organizowała spotkania, wywiady, dyskusje;

• specjalistkę HR, która była „dobrym duchem zespołu, odpowiadała za re-
lacje w grupie organizującej i grającej w lipdubie, załatwiła KUL-owskie 
krówki”;

• specjalistkę od logistyki, która „załatwiła wszelkie potrzebne pozwole-
nia oraz pozostałe ważne papierki, rezerwowała sale na spotkania i robiła 
wszystko, aby projekt właściwie funkcjonował”;

• specjalistę od współpracy z organizacjami, który odpowiadał za kontakt 
z organizacjami studenckimi chcącymi zareklamować się w lipdubie [13].

Jasny podział zadań przyczynił się do nagrania przez Katolicki Uniwersytet 
Lubelski bardzo dobrego lipduba, który w 2010 r. zwyciężył w konkursie na naj-
lepszego lipduba uczelnianego w Lublinie, zorganizowanego przez Portal Moje 
Miasto Lublin [17; 27]. Na blogu lipduba KUL-u znajdziemy także napisany z hu-
morem przepis na wideoklip:
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Składniki:
– wpadająca w ucho piosenka
– jak najwięcej studentów
– przynajmniej jeden wykładowca (zaleca się kilku)
– rekwizyty oraz kostiumy dla smaku
– kilka różnych miejsc na uczelni (im ciekawsze tym lepiej)

Sposób przygotowania:
Studentów oraz wykładowców przystroić kostiumami i rekwizytami.
Następnie składniki te rozstawić w miarę równomiernie 
po różnych miejscach uczelni.
Dodać sympatyczny utwór muzyczny, nie spieszyć się z wyborem.
Mieszać długo i bez przerw do osiągnięcia pożądanego efektu.
Dla pewności zrobić kilka prób przed podaniem.
Et voilà, Bon Appétit! [13].

Wskazówki te opisują ogólnie, co stanowi składniki lipduba. Dalej zostanie 
przedstawione ich uzupełnienie, które pomoże bibliotekarzom, animatorom lub 
nauczycielom przygotować i nagrać dobry wideoklip.

Fot. 1. Zdjęcie z nagrań lipduba Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Źródło: https://www.facebook.com/LipDubKUL/photos_stream
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Jeśli chodzi o lipduby mające stanowić pamiątkę z ceremonii zaślubin bądź 
wizytówkę jakiejś instytucji, to kręcą je w Polsce najczęściej osoby profesjonal-
nie związane z produkcją filmową, fotografią oraz dziennikarstwem. Wynika to 
z faktu, że wideoklipy te kręcone są jednym ujęciem, a więc na dobry efekt koń-
cowy składa się skupienie, umiejętność zgrania grupy ludzi, pokierowania nimi 
oraz zaplecze techniczne i dobry sprzęt, czyli kamera, steadicam (system stabili-
zacji kamery izolujący jej ruch od ruchów operatora) itp. W Polsce powstała już 
nawet firma zajmująca się profesjonalnym nagrywaniem lipdubów (także uczel-
nianych, bibliotecznych, szkolnych), która w swojej ekipie ma, oprócz reżyserów 
i operatorów kamery, także specjalistów od oświetlenia, dźwięku czy steadicamu, 
o czym dowiedzieć się można ze strony LipDub.pl [16]. Za pomoc w przygotowa-
niach, napisaniu scenariusza i realizacji lipduba można zapłacić profesjonalistom 
nawet kilka tysięcy złotych [20]1. Praca nad lipdubem i przy pomocy takiej ekipy 
składać się może z trzech następujących etapów:

• wstępny – na tym etapie kontakt z ekipą profesjonalistów przebiega wirtual-
nie i dotyczy uzgodnień w zakresie wyboru utworu muzycznego, wstęp-
nej koncepcji wideoklipu, do której grupa młodzieży (lub inni uczestnicy) 
przygotowuje stroje, scenografię, uczy się tekstu, dokonuje wstępnego po-
działu ról;

• dzień pierwszy pobytu ekipy profesjonalistów w miejscu nagrywania lipdu-
ba – ten etap poświęcony jest na zapoznanie się z miejscem realizacji na-
grania i grupą jego uczestników oraz doprecyzowanie scenariusza i spraw 
organizacyjnych;

• drugi i ostatni dzień pobytu ekipy nagraniowej – ten etap poświęcony jest 
kilkugodzinnym próbom (zwykle ok. 5 godz.), po których następuje nagra-
nie finałowe [20].

Ostatnią kwestią, którą warto wziąć pod uwagę w czasie przygotowań do na-
grywania lipduba, są prawa autorskie dotyczące utworu muzycznego, na bazie 
którego powstanie wideoklip. Ekipy profesjonalnie nagrywające lipduby najczę-
ściej przekazują prawa do powstałych klipów osobom, które im to zleciły i to na 
tych ostatnich spoczywa odpowiedzialność w tym zakresie. W Internecie krą-
żą informacje, że lipduby szkolne są projektami niekomercyjnymi, więc utwo-
ry w nich wykorzystywane nie wymagają wykupienia licencji, jednak z punktu 

1 Odpowiedź firmy na zapytania autorki niniejszego tekstu o cenę i realizację lipduba dla szkoły 
wyższej. W cenie 4800 zł brutto znajdowały się: scenariusz, nagłośnienie, oświetlenie planu, nakrę-
cenie klipu i postprodukcja, koszty dojazdu i zakwaterowania, ekipa: reżyser, operator steadicamu, 
mistrz oświetlenia, koordynator techniczny. Opcjonalnie firma oferuje: tzw. making of i zdjęcia 
w cenie 1800 zł oraz wydanie płytowe (DVD-R, nadruk, opakowanie). Istnieje również możliwość 
wynajęcia tylko operatora, oświetleniowca i koordynatora technicznego, którzy nakręcą, doświetlą 
i nagłośnią przygotowany przez nas projekt.
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widzenia prawa, sprawa ta wygląda inaczej [11]. Mianowicie stworzenie takie-
go wideoklipu nie wymaga uzyskania licencji na odpowiednie prawa autorskie 
i prawa pokrewne, jednak w celu legalnej eksploatacji stworzonego lipduba, czyli 
publicznego odtwarzania go, czy udostępniania w Internecie, uzyskanie licencji 
jest już niezbędne. Licencję taką można uzyskać od Stowarzyszenia SAWP (Sto-
warzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycz-
nych) lub bezpośrednio od twórców tych utworów [25; 11]. Oczywiście wiąże 
się to z opłatami, dlatego dalej zostanie wskazane rozwiązanie, które zastosowała 
jedna z polskich bibliotek.

Po obejrzeniu kilku lipdubów na ustach oglądającego pojawia się automatycz-
nie uśmiech. O tym, że tworzenie takiego wideoklipu jest świetną zabawą świad-
czy chociażby ich rosnąca liczba oraz pozytywne komentarze pojawiające się m.in. 
w serwisie Youtube.com. Jednak, gdyby przyjrzeć się temu zjawisku dokładniej, to 
można dojść do wniosku, że jest to przede wszystkim wspaniałe, nowoczesne na-
rzędzie aktywizacji zarówno młodych ludzi – najczęściej uczniów lub studentów 
– jak również pracowników instytucji związanych z edukacją i kulturą. Lipdub 
to jedno z nowoczesnych interaktywnych narzędzi profilaktyczno-animacyjnych, 
którego realizacja przynosi bardzo pozytywne skutki, a mianowicie:

• łączy ludzi w różnym wieku wokół jednego, wspólnego celu, jakim jest stwo-
rzenie – najlepiej oryginalnego i barwnego – wideoklipu;

• rozwija kreatywność, pobudza wyobraźnię;
• stanowi konstruktywną formę rozrywki;
• promuje instytucje i ich ofertę edukacyjno-kulturalną, ludzi z nimi związa-

nych, zjawiska, a w przyszłości może nawet idee;
• dzięki dobrym wspomnieniom ze wspólnej pracy i zadowalającego efektu 

prowadzi do wytworzenia się pozytywnej więzi z instytucją, jej pracownika-
mi oraz uczestnikami wspólnej zabawy;

• prowokuje do aktywności (nie tylko intelektualnej, ale także fizycznej, co 
wynika z dynamicznej formy tego przedsięwzięcia);

• wymaga zorganizowania się i stworzenia wspólnego scenariusza działań;
• uczy pracy w grupie i z grupą, dzielenia się oraz przydzielania ról i obowiąz-

ków z nimi związanych;
• wykorzystuje nowe technologie i oswaja z nimi;
• pozwala każdemu pokazać i wypromować jego talent (organizacyjny, pla-

styczny, aktorski itd.);
• uzmysławia, że praca nad kilkuminutowym klipem jest męcząca, wymaga 

poświęceń i wielu godzin prób;
• daje dużo radości i satysfakcji z przebywania w grupie, a potem z oglądania 

rezultatów wspólnego działania.
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Te i z pewnością jeszcze wiele innych walorów pracy nad lipdubami powinno 
zachęcić pracowników bibliotek do ich wykorzystania, tym bardziej, że w Polsce 
mamy od niedawna przynajmniej dwie dobre praktyki w tym zakresie, o których 
warto w tym miejscu napisać kilka słów.

Jedyne dwa polskie lipduby biblioteczne, które są dostępne w sieci to klipy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim [1] oraz klip Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu Galeria Książki [12]. Pomysł na pierw-
szy z  nich zrodził się w głowie instruktorki MBP w Radzyniu Podlaskim, Be-
aty Szczeszek, która pierwszy raz usłyszała o lipdubie na warsztatach liderskich 
Pracowni Orange. Jakiś czas po tym zadzwoniła do jej biblioteki instruktorka 
z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z pytaniem, jaki mają pomysł na to, aby 
przyciągnąć do biblioteki więcej młodzieży. B. Szczeszek pomyślała wtedy o lip-
dubie i wkrótce rozpoczęły się przygotowania do nagrań. Jego scenariusz pisany 
był wspólnie przez pracowników biblioteki i nawiązywał do zmiany jej siedziby, 
a więc zaplanowano, że w klipie ukazana zostanie droga ze starego do nowego 
budynku tej instytucji. W nagraniach klipu wzięła udział młodzież gimnazjal-
na, którą rekrutowano podczas wizyt w czasie lekcji zaproszeniami do wspólnej 
zabawy. Oprócz tego, na drzwiach każdej z klas, umieszczane były małe wklejki 
zachęcające do udziału w  tym wydarzeniu. Nagrano także krótkie zaproszenie 
w postaci filmiku i udostępniono je w Internecie. Scenariusz rozpisany był na 40 
osób, a wzięło w nim udział około 20. Najintensywniejsze przygotowania odbyły 
się w sobotę. Bibliotekarki wspólnie z młodzieżą robiły napisy i kilkakrotnie prze-
chodziły ustaloną w scenariuszu trasę. Dwóm ostatnim przejściom towarzyszyła 
już kamera, a następnego dnia nastąpiło oficjalne nagranie lipduba, które bez-
płatnie zrealizowała rozpoczynająca w tym czasie swoją działalność w Radzyniu 
Podlaskim nowa agencja reklamowa, której udział w przedsięwzięciu posłużył 
jako działanie promocyjne. Jeśli chodzi o muzykę, to jedna z nastolatek podsu-
nęła propozycję wykorzystania utworu Eweliny Lisowskiej, po czym instruktorka 
skontaktowała się z managerem artystki i bez problemu uzyskała od niego zgodę 
na użycie nagrania. Przed upublicznieniem lipduba w sieci, zgodnie z umową 
z managerem, musiał on zostać przez niego autoryzowany, co także przebiegło 
pomyślnie. Jedyne koszty związane z nagrywaniem wideoklipu dotyczyły zaku-
pu farb, papieru i bloków tekturowych do wykonania napisów do teledysku, co 
pokazuje nam, że nie trzeba dysponować wielkimi środkami, aby nagrać biblio-
tecznego lipduba, a jedynie mieć chęci i być gotowym do podejmowania rozmów 
z potencjalnymi sprzymierzeńcami projektu. Jak wynika z informacji ze strony 
MBP w Radzyniu, lipdub promuje nie tylko bibliotekę, ale stanowi także reklamę 
miasta, w której zagrał nawet jego burmistrz [24; 18].
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Okoliczności powstania kolejnego wideoklipu bibliotecznego były zupełnie 
inne. Otóż lipdub Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu Galeria Książki 
był zwieńczeniem warsztatów filmowych zorganizowanych dla młodzieży w ra-
mach programu z zakresu edukacji kulturowej pt. Kulturowo i cooltowo w Galerii 
Książki. Projekt ten nie zostałby zapewne zrealizowany, gdyby nie dofinansowa-
nie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki które-
mu grupa młodzieży z Oświęcimia miała okazję uczestniczyć w profesjonalnych 
warsztatach filmowych, prowadzonych przez Dawida Wojtyłę, autora zdjęć mię-
dzy innymi do filmu dokumentalnego o księdzu Józefie Tischnerze pt. Jego ocza-
mi. Pod jego opieką uczniowie napisali scenariusz lipduba, w którym następnie 
zagrali i który pozwolił spróbować im sił w roli nie tylko scenarzystów i aktorów, 
ale także autorów rekwizytów i kostiumów [7].

Powyższe przykłady są doskonałą ilustracją wykorzystania lipdubów jako na-
rzędzia aktywizacji młodzieży, a co za tym idzie także odświeżenia wizerunku bi-
blioteki i promocji jej oferty wśród mieszkańców. Okazuje się, że do ich realizacji 
wystarczą przede wszystkim chęci pracowników biblioteki, a reszta zaczyna się 
nagle pojawiać sama, tworząc spójny projekt. Dofinansowanie na realizację tego 
typu przedsięwzięć można uzyskać dzięki różnego rodzaju konkursom, progra-
mom ministerialnym oraz dotacjom.

Fot. 2. Jeden z pierwszych kadrów lipduba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim
Źródło: http://www.mbpradzyn.pl/News/pierwszy-lipdub-za-nami.php
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Fot. 3. Próba w czasie nagrań lipduba w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Oświęcimiu Galeria Książki

Źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=459497224130794&set=a.
459496744130842.1073741856.140961495984370&type=3&theater

We współczesnym świecie rola i oferta bibliotek musi się zmieniać stosownie 
do potrzeb jej użytkowników i środowiska lokalnego. Czasami wystarczy tylko 
zmienić, udoskonalić bądź sięgnąć po nowe formy i metody pracy, aby pojawiły 
się w bibliotece te osoby, na których nam najbardziej zależy. Wśród tej grupy 
znajduje się na pewno młodzież, która boryka się z różnego rodzaju problema-
mi związanymi z burzliwym i labilnym okresem dojrzewania. W pracy z takim 
klientem sprawdzają się aktywne formy, dlatego lipdub ma tutaj dużą szansę na 
powodzenie. Warto także zaangażować seniorów w jego kręcenie, co pozwoli 
im na zwiększenie aktywności intelektualnej i fizycznej, a przez to ożywi ich co-
dzienną monotonię.
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Anna Aniszewska-Sworczuk

Segmentacja rynku i jej rola w procesie 
dostosowywania oferty usług bibliotecznych 
do potrzeb czytelniczych

Zgodnie z zasadami marketingu i realiami, jakie narzuca sytuacja społeczno-
-ekonomiczna, panuje przekonanie, iż każda usługa jest działaniem dwustron-
nym, odbywającym się na linii dostawca – odbiorca, a jej jakość zależy od po-
myślnej współpracy między obydwiema stronami. Biblioteki podejmują szereg 
działań pozwalających użytkownikom współtworzyć ofertę usług bibliotecznych 
i informacyjnych, zmieniać wizerunek biblioteki i kreować ją na instytucję speł-
niającą szeroki wachlarz oczekiwań. Główną metodą wykorzystywaną w tym 
celu są konsultacje z użytkownikami, od dawna stosowane na Zachodzie i cie-
szące się coraz większym zainteresowaniem bibliotek polskich. Badania jakości 
i odbioru usług są podstawowymi narzędziami do diagnozowania stanu i oceny 
jakości usług, jak i zainteresowań oraz oczekiwań użytkowników względem ofer-
ty biblioteczno-informacyjnej. Wymierność badań jest jednak uzależniona od 
częstotliwości ich przeprowadzania i utrzymywania stałego kontaktu z użytkow-
nikiem. Istotną kwestię stanowi też rozpoznanie grup, które tworzą użytkownicy. 
Identyfikacja ta wpisana jest na pierwszym miejscu w działania marketingowe. 
W literaturze fachowej metoda podziału użytkowników usług bibliotecznych na 
grupy nazywana jest segmentacją, określeniem jeszcze do niedawna zarezerwo-
wanym tylko dla działań marketingowych, prowadzonych w sektorze organizacji 
nastawionych na zysk. Tymczasem, w efekcie licznych zmian społeczno-ekono-
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micznych, organizacje non profit coraz częściej czerpią z wzorców działalności 
firm komercyjnych i wykorzystują tę metodę na miarę swoich możliwości i po-
trzeb. Stąd też pojawiają się publikacje poświęcone teorii i praktyce zastosowania 
segmentacji na rynkach organizacji non profit, w tym także bibliotek.

Środowisko bibliotek, tak samo jak środowisko organizacji nastawionych na 
zysk, ulega zmiennym czynnikom, do których Marian Huczek zalicza:

• zmiany natury technicznej (nowe technologie wytwarzania, nowe produkty 
i usługi, coraz krótszy okres życia wyrobów, kryzysy energetyczne, paliwo-
we, itp.);

• zmiany natury politycznej (zmiany systemów politycznych, powstanie no-
wych państw);

• zmiany społeczne (zmiany w systemie szkolnictwa, ochronie zdrowia, zmia-
ny ubezpieczeń społecznych, wzrost bezrobocia, zmiany w systemie wartoś-
ci);

• zmiany organizacyjne (zmiany administracyjne kraju, zmiany systemów za-
rządzania) [6, s. 111].

Zachodzące przeobrażenia wpływają pośrednio bądź bezpośrednio na zapo-
trzebowania rynku docelowego. Stąd tak istotne jest monitorowanie potrzeb ryn-
ku oraz dostosowywanie oferty bibliotecznej na miarę możliwości i oczekiwań.

Biblioteki działają w konkretnym otoczeniu, które stanowią wszyscy, posia-
dający z nią lub z jej usługami, bezpośredni i pośredni kontakt. Otoczenie to 
określane jest zbiorem podmiotów oraz sił, który oddziałuje na możliwości roz-
woju biblioteki (Rys. 1). Huczek dzieli je na otoczenie wewnętrzne i zewnętrz-
ne. Otoczenie wewnętrzne stanowią wszyscy pracownicy biblioteki i jej zasoby 
(niematerialne, finansowe, rzeczowe, informacyjne). Otoczenie zewnętrzne dzieli 
się natomiast na bliższe, inaczej nazywane mikrootoczeniem, oraz dalsze, czyli 
makrootoczenie. Otoczenie zewnętrzne bliższe tworzą: użytkownicy, dostawcy, 
pośrednicy, konkurencja i partnerzy. Z kolei – zewnętrzne dalsze dzieli się na tzw. 
wymiary: ekonomiczny, technologiczny, polityczno-prawny, socjokulturowy oraz 
międzynarodowy, które szerzej zostały opisane również w innych pracach [17].

Wielu specjalistów zgodnie przyznaje, iż najważniejszą grupą z całego oto-
czenia bibliotek są użytkownicy (dalej będą nazywani użytkownikami, czytel-
nikami, grupą docelową, czyli rynkiem usług bibliotecznych). Jacek Wojcie-
chowski [18, s. 91-93] w swoich rozważaniach na temat pracy z użytkownikiem 
nazywa ich adresatami oraz partnerami i umiejscawia w centrum publiczności 
bibliotecznej. Według niego użytkownicy: „wyznaczają, świadomie lub nie, za-
kresy formy pracy z użytkownikiem, a także ich wartość”. W związku z czym 
niezmiernie ważne jest utrzymywanie bliskiego, bezpośredniego dialogu z użyt-
kownikiem, a co za tym idzie, zdobywanie o nim wiedzy. Chodzi tu o pozna-
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wanie charakterystycznych cech „postawy odbiorczej w komunikacji każdego 
z nich oraz źródła tych postaw, ich rzeczywistej lub potencjalnej przyczyny, 
a nawet – technicznych umiejętności odbioru i ich zaawansowania”. Cechami 
tymi będą wspominane już zainteresowania i dążenia na gruncie poznawczym, 
edukacyjnym i intelektualnym, które będą stymulowały oczekiwania względem 
oferty biblioteki. Trzeba jednak zaznaczyć, szczególnie kiedy omawia się podejś-
cie, jakim jest segmentacja użytkowników usług bibliotecznych, iż uzyskanie 
wiedzy o czytelniku jest trudne, narażone na niekompletność wyników i absor-
bujące. Wojciechowski przestrzega, iż informacje na temat użytkowników nale-
ży traktować jako pomocne, czyli z koniecznym dystansem. Zauważa też, i trud-
no się z tym nie zgodzić, że każdy człowiek podlega różnym ukierunkowaniom 
i nie jest wobec nich biernym. Ostatecznie sam wybiera sposób postępowania 
spośród wielu możliwości, po stosownej kalkulacji. W związku z tym trudno 
o uzyskanie dokładnego i bezwarunkowego podziału użytkowników na kate-
gorie, które można by z góry sklasyfikować [18, s. 93]. Można natomiast zwró-
cić uwagę na ogólne prawidłowości, bliższe zachowaniom zbiorowym poprzez 

Rys. 1. Otoczenie bibliotek
Źródło: Opracowanie własne na podstawie HUCZEK Marian. Marketing organizacji non profit. 

Sosnowiec, 2003, s. 112-113.
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obserwację i badania grup. W przypadku użytkowników usług bibliotecznych 
jakakolwiek próba scharakteryzowania jest o tyle trudna, że potencjalnie może 
do nich należeć, i należy, przedstawiciel każdej grupy społecznej. Stąd są grupą 
silnie zróżnicowaną pod względem następujących kryteriów:

• społeczno-ekonomicznych (dochód, zawód, wykształcenie, miejsce za-
mieszkania);

• demograficznych (wiek, płeć, wielkość rodziny);
• psychograficznych (styl życia, aktywność, zainteresowania, opinie) [6, s. 113].
Co prawda istnieją biblioteki specjalistyczne, których usługi z samej nazwy 

skierowane są do wąskiej grupy odbiorców, niemniej jednak we wszystkich bi-
bliotekach obserwuje się od dłuższego czasu zamazywanie granic i nadawanie 
coraz wyraźniejszego charakteru uniwersalności. W konsekwencji tego pole i za-
kres oddziaływania biblioteki rozszerza się, a odbiorca staje się coraz trudniejszy 
do zidentyfikowania. Zmienność publiczności biblioteki zauważa również Hu-
czek [6, s. 115], uwzględniając tu całe otoczenie biblioteki. Według niego staje się 
ono coraz bardziej:

• rozległe – poprzez wymianę informacji i globalizację rynku;
• zróżnicowane – użytkownicy dzielą się na grupy ze względu na specjalne, 

wyrafinowane potrzeby;
• niestabilne – coraz silniejsza konkurencja i postęp technologiczny;
• kompleksowe – coraz większa współzależność procesów i zjawisk.
Podobne zmiany i ciągłe przeobrażenia były przyczyną narodzin metody seg-

mentacji rynku w organizacjach nastawionych na zysk. Segmentacja rynku od 
drugiej połowy XIX w. odgrywa ważną rolę w marketingu organizacji komercyj-
nych. Ponieważ żadna firma nie jest w stanie obsłużyć i zaspokoić potrzeb wszyst-
kich klientów, przeprowadza się identyfikację segmentów rynku, a następnie do 
wybranego lub wybranych kieruje się swoją ofertę. Segmentem rynku nazywa się 
względnie jednolitą grupę nabywców, którzy mają podobne potrzeby i podobnie 
reagują na konkretne działania marketingowe. Każdy segment rynku powinien 
być szczegółowo wyprofilowany i dodatkowo powinien uwzględniać m.in. takie 
elementy jak: zmienne geograficzne, demograficzne, cechy psychologiczne, spo-
soby reakcji konsumentów na środki strategii marketingowych, postawy i zacho-
wania. Sam proces segmentacji, jak twierdzi Philip Kotler [8, s. 420-421], polega 
natomiast na dokonaniu podziału rynku według określonego kryterium na jed-
norodne grupy docelowe, tj. wyżej wspomniane segmenty, które stanowią punkty 
odniesienia przy formułowaniu programu działania.

Pierwsze pomysły zastosowania podziału rynku narodziły się już po drugiej 
wojnie światowej podczas racjonowania towarów, gdy nastąpił wzrost postępu 
technologicznego i mobilności społecznej. Wraz z pojawiającymi się zmiana-
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mi rosła skala potrzeb. Ponieważ potrzeby były zróżnicowane, mogły stanowić 
podstawę do podzielenia konsumentów na grupy docelowe. Firmy mogły skon-
centrować swoje wysiłki stawiając sobie za cel zaspokajanie wymagań jednej lub 
kilku takich grup. Tym sposobem skrojona na miarę konkretnych odbiorców 
kompozycja marketingowa, przynosiła pewne oszczędności i minimalizowała 
straty wynikające z nakładów promocyjnych, ale i produkcyjnych. Dodatkowo 
metoda segmentacji rynku sprzyjała budowaniu silnej i rozpoznawalnej marki 
oraz lojalności konsumentów. Stąd też wiele firm rezygnowało z podejścia ma-
sowego na rzecz marketingu docelowego. Marketing docelowy, inaczej nazywa-
ny marketingiem typu STP (skrót zawiera pierwsze litery trzech podstawowych 
kroków podejmowanych w realizacji tej koncepcji: segmentation – segmentacja, 
targeting – celowanie, tj. wybór grupy docelowej oraz positioning – pozycjono-
wanie), to nic innego jak obsługiwanie jednej lub kilku grup charakteryzujących 
się tymi samymi potrzebami lub cechami. Segmentacja stanowi więc ważny, i jak 
wskazuje tabela 1, wyjściowy etap w procesie realizacji marketingu docelowego. 
[1, s. 40-41; 7, s. 278-279; 8, s. 420-421; 12, s. 72-73].

Tabela 1
 Schemat planowania i realizacji marketingu docelowego

Źródło: KOTLER Philip (et al.). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa, 2002, s. 421.

Segmentacja rynku   →
1. Zidentyfikuj kryteria seg-

mentacji rynku.
2. Opracuj profile segmentów.

Wybór rynku docelowego   →

1. Opracuj mierniki oceny 
atrakcyjności segmentów 
rynku.

2. Wybierz segment(y) doce-
lowy(e).

Pozycjonowanie
1. Opracuj sposób pozycjo-

nowania oferty dla każdego 
segmentu docelowego.

2. Przygotuj marketing-mix 
dla segmentu docelowego.

Na dzisiejszym poziomie rozwoju i wiedzy o marketingu wiadomo, że seg-
mentacja może być prowadzona na wielu różnych poziomach. W języku facho-
wym rozróżnia się więc:

• marketing masowy – używanie niemal tych samych produktów, promocji 
i dystrybucji w stosunku do wszystkich konsumentów; bez zastosowania 
segmentacji rynku;

• mikromarketing – odmiana marketingu docelowego, w której przedsiębior-
stwa dopasowują swoje programy marketingowe do potrzeb i oczekiwań 
wąsko zdefiniowanych segmentów rynku, wyodrębnionych na podstawie 
kryteriów; zastosowanie segmentacji całkowitej;
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• marketing segmentacyjny – adaptacja oferty tak, aby była jak najlepiej dopa-
sowana do potrzeb jednego segmentu lub kilku segmentów rynku; wybiór-
cze zastosowanie segmentacji;

• marketing niszowy – dopasowanie oferty tak, aby ściślej odpowiadała po-
trzebom jednego podsegmentu lub kilku, w których zazwyczaj występuje 
niewielka konkurencja; wybiórcze zastosowanie segmentacji [8, s. 421-424].

Oficjalnie za twórcę koncepcji segmentacji uważa się Wendella M. Smitha, 
który w 1956 r. napisał, że: „Podstawą segmentacji są wydarzenia po stronie po-
pytowej rynku. Jest to racjonalne i precyzyjne dopasowanie produktu i działań 
marketingowych do wymagań klienta lub użytkownika”. W języku ekonomistów 
segmentacja jest w swych skutkach działaniem dezagregującym, zmierza bowiem 
do wyodrębnienia kilku schematów popytu tam, gdzie dotychczas dostrzegano 
tylko jeden. Segmentacji, według Józefa Penca, można dokonać na dwa różne 
sposoby:

• wyodrębniając segmenty ze względu na reakcję konsumentów wobec pro-
duktu i jego cech;

• grupując konsumentów o wspólnych cechach, niezależnie od cech danego 
produktu (usługi) oraz motywacji jego zakupu czy użytkowania [11, s. 395].

Green natomiast rozróżnia metody nazywając je: a piori oraz post hoc. Pod 
pierwszym pojęciem kryje się postawa przyjęcia z góry kryterium/ów do do-
konania segmentacji. Zazwyczaj są tu brane pod uwagę style użytkowania (in-
tensywne, umiarkowane, sporadyczne), a także cechy demograficzne i psycho-
graficzne. Po obraniu odpowiedniej podstawy dokonuje się badania a następnie 
można podjąć decyzję, na którym segmencie skoncentruje się organizacja przy 
ukierunkowaniu produktu. Trzeba od razu zaznaczyć, że podejście a priori wy-
maga jednak doświadczenia i rozeznania analityka marketingowego na danym 
rynku. W przypadku kiedy nie ma on odpowiedniej wiedzy, korzystniejszą me-
todą jest podejście post hoc, które na początku działania przewiduje badania 
rynku. Mają one za zadanie wyłonić grupy klientów pod względem elementów, 
o których będzie mowa dalej. Dopiero uzyskane dane mogą być podstawą do 
dokonania podziału rynku i zadecydowania o wyborze grupy docelowej. W tym 
miejscu warto zwrócić uwagę, że określenie segmentacja jest stosowane wyłączne 
dla strony popytowej rynku. Wszelkie różnicowanie, obejmujące produkt bądź 
usługę, nazywane jest przez Smitha różnicowaniem produktu. Twierdzi on, że 
różnicowanie produktu jest: „związane z dostosowaniem popytu do oczekiwań 
dostawcy (…) [polegające na tym, że dostawca] różnicuje produkt, stara się zare-
zerwować dla siebie całą warstwę tortu rynkowego, podczas gdy posługujący się 
segmentacją rynku stara się ukroić jedną lub kilka trójkątnych porcji” [13, s. 85]. 
Strategia różnicowania produktu może być zatem idealnym rozwiązaniem dla 
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rynków, których nie da się podzielić na wyraźne segmenty, a dostawcy stają się 
konkurencją. Metoda różnicowania produktu może niestety wiązać się z dużymi 
nakładami finansowymi na promocję. Po pierwsze ze względu na jak najszersze 
i dokładne zareklamowanie zróżnicowanego produktu, a po drugie ze względu 
na chęć przekonania konsumenta do przewagi zalet własnego produktu nad war-
tością produktu konkurencji. Kryteria, według których można podzielić produk-
ty, podają Staudt, Taylor i Bowersox (Tab. 2).

Tabela 2
Kryteria różnicowania produktu

Źródło: SARGEANT Adrian. Marketing w organizacjach non profit. Kraków, 2004, s. 86.

Fizyczne różnicowanie 
produktów

Poprawia się w pewnym stopniu formę produktu lub usługi, 
by łatwiej je było odróżnić od konkurencyjnych.

Psychologiczne różnicowanie 
produktów

Wizerunek związany z produktem lub usługą kształtuje się 
w pewien wyjątkowy sposób.

Różnice w otoczeniu 
nabywczym

Punktom sprzedaży, w których oferuje się produkt lub usługę, 
nadaje się cechy odróżniające je od konkurencyjnych.

Różnice w cechach fizycznej 
dystrybucji

Klientów można przekonać, że produkt lub usługa dostarczane 
są skuteczniej lub bardziej terminowo niż produkty i usługi 
innych dostawców.

Różnice w zapewnianiu 
zadowolenia z użytkowania 
po sprzedaży

Do różnicowania można także wykorzystać usługi posprzeda-
żowe, zapewniając na przykład lepszą jakość obsługi posprze-
dażowej niż konkurenci.

Różnice cen i warunków 
sprzedaży

Można dokonać zróżnicowania na podstawie opłat żądanych od 
konsumentów, akceptowanych form i terminów płatności oraz 
szczegółowych warunków samego kontraktu.

Po przeanalizowaniu powyższej tabeli łatwo zauważyć, że mamy tu do czy-
nienia z działaniem stawiającym w centrum uwagi naturę samego produktu czy 
usługi. Jest to jednak podejście dość niepewne w obecnych czasach, kiedy domi-
nuje tendencja koncentrowania się na osobie klienta i jego potrzebach. I nawet 
jeśli analiza rynku wskazuje na wybór strategii różnicowania produktu, należy 
bacznie śledzić zachowania po stronie popytu [13, s. 85-87].

Aby przeprowadzić segmentację rynku, należy wziąć pod uwagę pewne kry-
teria i składające się na nie elementy zmienne. Do głównych grup kryteriów seg-
mentacji zalicza się: demograficzne, geograficzne, psychograficzne i behawioral-
ne (Tab. 3).

Badanie zmiennych demograficznych jest szczególnie popularne w odniesieniu 
do rynków konsumentów, ponieważ silnie wiążą się one z potrzebami, pragnie-
niami i preferencjami klientów. Jest to metoda zakorzeniona na arenie działań 
marketingowych od wielu lat. Praktykuje się ją od bardzo dawna i ze zgroma-
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Tabela 3
 Kryteria segmentacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: SARGEANT Adrian. Marketing w organizacjach non 
profit. Kraków, 2004, s. 89-105.

Kryteria segmentacji Przykłady zmiennych

Demograficzne wiek, płeć, wykształcenie, zawód, dochód, wielkość rodziny, fazy cyklu 
życia rodziny, wyznanie, narodowość

Geograficzne położenie geograficzne, wielkość miasta, klimat

Psychograficzne osobowość, styl życia, zainteresowania

Behawioralne

oczekiwane cechy usługi (dostarczane korzyści), sposób wykorzysta-
nia usługi, oczekiwane/czerpane korzyści, wrażliwość na działania 
marketingowe, zachowania w pewnych sytuacjach, stosunek do marki, 
lojalność, status użytkownika, sytuacja użytkownika

dzonych dotąd danych można się wiele dowiedzieć o poszczególnych grupach. 
Wykorzystując tę metodę rzadko korzysta się z jednej wyizolowanej zmiennej. 
Bardziej miarodajna jest tu kombinacja wyznaczników. Jakkolwiek kryteria de-
mograficzne mają już swoją historię i stałą pozycję w zakresie segmentacji rynku, 
nie cieszą się wysokim uznaniem zarówno u praktyków, jak i teoretyków, i często 
wykorzystywane są jako dodatkowe, dopełniające badania podstawowe. Przyczy-
na tkwi w fakcie, iż zmienne demograficzne dotyczą elementów opisowych, a nie 
przyczynowych. Trudno na ich podstawie przewidzieć przyszłe zachowania po-
pytowe [13, s. 89].

Segmentacja geograficzna, uznawana za pierwszą opracowaną metodę, pole-
ga na podziale na grupy według lokalizacji: zamieszkania, tymczasowego pobytu 
potencjalnych odbiorców i jest podejściem bardzo ogólnikowym. Niewiele wno-
si, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynki konsumpcyjne. Z kolei dla organizacji non 
profit w tym bibliotek, które często zakłada się w celu świadczenia usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej dany obszar, metoda ta jest skuteczna, a nawet ko-
nieczna.

Kryteria demograficzne i geograficzne są łatwe do zidentyfikowania. Jednak na 
pewnych rynkach będą w ogóle nieprzydatne bądź niewystarczające. W kontekś-
cie konkretnych produktów lub usług nie będą odpowiednimi wyznacznikami 
dla podziału na homogeniczne grupy. Często więc łączy się je w jedną metodę 
zwaną geodemograficzną. Metoda geodemograficzna powstała w wyniku badań 
Webera przeprowadzonych w 1973 r. Badając zjawisko wyobcowania w środo-
wiskach miejskich Liverpoolu opracował on schemat przedstawiający 25 typów 
sąsiedztwa, uwzględniając takie kategorie jak: populacja, warunki mieszkaniowe 
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czy cechy socjoekonomiczne. Następnie, we współpracy z biurem spisu ludnoś-
ci, Weber poszerzył swoje wyniki badań do 38 typów sąsiedztwa obejmujących 
całą Wielką Brytanię. System ten docenił Baker, który skojarzył sklasyfikowa-
ne grupy sąsiedzkie z określonymi typami zachowań nabywczych i stwierdził, 
że dzięki systemowi Webera można przewidywać zachowania konsumenckie, 
czyli kontrolować wskaźnik grupy docelowej, tj. Target Group Index. Badania 
geodemograficzne udoskonalono licznymi technikami, w efekcie czego powstało 
wiele systemów komercyjnych. Można tu wymienić ACORN (A Classification 
of Residential Neighbourhoods – klasyfikacja sąsiedztwa w dzielnicach miesz-
kaniowych), MOSAIC, PINPOINT czy FINPIN. ACORN na przykład umożli-
wia swoim użytkownikom „na podstawie kodu pocztowego danej osoby określić 
typ lokalu, w którym zamieszkuje, przybliżony dochód, oszacować czy osoba ta 
jest właścicielem, czy najemcą, a także na jakim etapie cyklu życia rodziny może 
się ona znajdować” [13, s. 95]. Oprócz tego dzięki systemowi można oszacować, 
jakie produkty będą mogły znaleźć się w sferze zainteresowań potencjalnego 
klienta. Wyżej wymienione systemy są opracowywane i oferowane na zasadach 
komercyjnych. Firmy, które chcą posiąść wiedzę na temat zainteresowań i po-
trzeb konkretnych grup nabywców chętnie inwestują w system, który pozwala 
zaoszczędzić na nakładach marketingowych [13, s. 94-95].

Segmentacja behawioralna natomiast tworzy dużo możliwości przy grupo-
waniu konsumentów ze względu na ich reakcje na produkt/usługę lub działania 
marketingowe. Polega ona na rozpoznaniu przyczyn popytu. Tego typu podział 
pokaże, dlaczego konsument zdecydował się na konkretny produkt i umożliwi 
podjęcie trafnej decyzji o ofercie marketingowej. Kotler opisuje ją jako podział 
konsumentów na podstawie ich wiedzy, postaw, sposobu użytkowania produktu 
lub reakcji na produkt i dodaje, że w opinii wielu marketingowców zmienne be-
hawioralne są najlepszym punktem wyjścia do konstruowania segmentów ryn-
kowych [12, s. 75-76; 13, s. 96].

Najważniejszym wyznacznikiem, jaki jest stosowany w obrębie segmentacji 
behawioralnej jest korzyść z produktu/usługi. Chodzi tu zatem o zbadanie prefe-
rencji potencjalnych klientów a następnie dostosowanie do nich cech produktu 
lub usługi. Najczęściej wiąże się to z przygotowaniem oferty bogatej w produkty 
stworzone z myślą o indywidualnych potrzebach nabywców. Świetnym przykła-
dem będzie tu np. oferta pasty do zębów, kosmetyków pielęgnacyjnych do wło-
sów, mydła, proszku do prania, itd. Jak zauważa Sargeant metoda ta została także 
wykorzystana w sektorze non profit. Cermark, File i Prince dokonali podziału 
rynku donatorów fundacji charytatywnych po przebadaniu powodów, jakimi się 
kierowali wspierając finansowo konkretny cel. W efekcie wyodrębnili różne ro-
dzaje korzyści (Rys. 2).
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Inny przykład wykorzystania segmentacji behawioralnej dotyczy rynku fit-
ness i świadczenia w tym zakresie usług. Badania i analizę przeprowadził Brown 
w 1992 r. wyłaniając trzy segmenty użytkowników:

1. Zwycięzcy – pracę nad ciałem upatrują jako sukces, a dla możliwości od-
niesienia sukcesu zrobią wszystko.

2. Dietetycy – priorytetem jest dla nich kontrolowanie wagi i optymalny wygląd.
3. Samodoskonalący się – ćwiczenia fizyczne są dla nich sposobem na lepsze 

samopoczucie.
Przeprowadzenie segmentacji ze względu na korzyści płynące z produktu/

usługi może się okazać bardzo użyteczne. Jak wskazują powyższe przykłady, or-
ganizacje działające w sektorze profit, jak i non profit, mogą zapoznać się z ocze-
kiwanymi korzyściami, a po wyłonieniu konkretnych segmentów stworzyć odpo-
wiednią komunikację marketingową [13, s. 96-97].

 Kolejną zmienną uwzględnianą w ramach kryterium behawioralnego jest lo-
jalność wobec marki, czyli zbiór wzorów zachowań nabywczych konsumentów 
lub związanych z użytkowaniem produktu. Wilson, Gilligan i Pearson w 1994 r. 
wyszczególnili tu cztery segmenty:

1. Bardzo lojalni – konsumenci silnie związani z jedną marką.
2. Mało lojalni – konsumenci zorientowani na ograniczony zestaw marek.
3. Przenoszący lojalność – konsumenci, którzy regularnie przenoszą lojalność.
4. Przerzucający się – konsumenci nie wykazujący żadnych przejawów lojal-

ności, szczególnie podatni na komunikaty promocyjne.

Rys. 2. Kryteria określające korzyść z produktu
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: SARGEANT Adrian. 

Marketing w organizacjach non profit. Kraków, 2004, s. 96.



261

Przeprowadzenie pomiaru wykazującego stopień lojalności jest dość przydat-
nym, niemniej jednak niekompletnym narzędziem. Konieczne bowiem byłoby 
dodatkowe zbadanie przyczyn lojalności. Mogą one wynikać z przyzwyczajeń, 
obojętności, niskiej ceny lub niedostępności innych marek. Pożądane zatem by-
łyby tu zestawy danych demograficznych lub dotyczących stylu życia. Z tak skom-
pletowanymi informacjami można wówczas stworzyć „strategię zorientowaną na 
wywieranie wpływu na tradycyjne schematy lojalności, która byłaby dopasowana 
do konkretnych grup odbiorców podatnych na takie oddziaływanie” [13, s. 98]. 
I nie można tu zapominać o tych najmniej lojalnych. Jak przypomina Sargeant, 
im należy poświęcić najwięcej uwagi, tak aby przekonali się do marki i stali się 
choćby o jeden stopień bardziej lojalnymi konsumentami. W przypadku badania 
częstotliwości korzystania z produktu lub usługi ustala się tzw. status użytkow-
nika, co daje możliwość potraktowania ze szczególną troską tych z najwyższym 
wskaźnikiem użytkowania. Okazuje się bowiem, że na wielu rynkach tylko 20% 
klientów generuje 80% konsumpcji [13, s. 98]. Warto więc okazać im uznanie 
poprzez odpowiednio dobrane programy promocyjne.

Z pewnością warto przyjrzeć się konsumentom pod kątem takich zmien-
nych jak styl życia, osobowość, zainteresowania, czyli zbadać rynek pod kątem 
kryteriów psychograficznych. To podejście jest znacznie trudniejsze do prze-
prowadzenia, niemniej jednak pozwala zidentyfikować zachodzące przemiany 
w oczekiwaniach stawianym produktom/usługom. Podczas gdy dane demogra-
ficzno-geograficzne nie wskażą różnic w zakresie upodobań względem pewnych 
produktów czy usług dwóch osób, przyjmijmy kobiety i mężczyzny, w tym sa-
mym wieku, to dane psychograficzne wykażą, jak odmienne zainteresowania 
mogą mieć badani i na jakie produkty lub usługi obejmujące sferę hobby są na-
stawieni. Segmentacja psychograficzna jest więc metodą odmiennego, można 
powiedzieć, bardziej wnikliwego patrzenia na ludzi. Polega na zdiagnozowaniu 
zainteresowań, odczuć, aspiracji oraz czynników w literaturze fachowej określa-
nych jako styl życia. Kotler definiuje ów styl jako: „Sposób życia osoby w świecie 
wyrażony jej działaniami, zainteresowaniami i opiniami. Styl życia odzwierciedla 
więc interakcję człowieka z otoczeniem”. Strategia psychograficzna ma na celu 
stworzyć wizerunek marki produktu, który będzie najbliższy charakterystyce 
konsumentów [13, s. 102].

Zasadność metody wykazał Evans badając użytkowników dwóch wybranych 
marek samochodowych pod kątem cech charakteru. W efekcie uczony otrzymał 
dwie grupy o zupełnie innych typach osobowości. Nabywców pierwszej marki 
cechowała impulsywność, niezależność, pewność siebie, podczas gdy użytkowni-
cy drugiej marki byli zapobiegliwi, konsekwentni, wrażliwi na prestiż. Zakładając 
zatem, iż produkty spełniały wymagania konkretnych grup odbiorców, można 
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było opracować strategię marketingową na podstawie podobieństwa wizerunku 
marki [4, s. 97].

W efekcie dużego zainteresowania badaniem rynku, właśnie pod względem 
czynników psychograficznych, powstały różne systemy kwalifikacyjne. Można tu 
wymienić system klasyfikacji psychograficznej Wellsa [13, s. 103], który stosując 
technikę analizy czynnikowej w oparciu o wyniki badań ankietowych, wyodręb-
nił następujące grupy wśród przebadanych 4000 mężczyzn:

Grupa 1. Cichy domator – 8% wszystkich mężczyzn.
Grupa 2. Tradycjonalista – 16%.
Grupa 3. Mężczyzna niezadowolony – 13%.
Grupa 4. Etyczny intelektualista – 14%.
Grupa 5. Męski hedonista – 9%.
Grupa 6. Człowiek sukcesu – 11%.
Grupa 7. Prawdziwy mężczyzna – 19%.
Grupa 8. Wyrafinowany – 10%.
Liczni autorzy metodę podejścia zorientowanego na produkt/usługę przedkła-

dają ponad segmentację społeczną, czyli segmentację przeprowadzoną na pod-
stawie konkretnego produktu/usługi. Chodzi o przebadanie rynku z uwzględ-
nieniem tylko tych zmiennych psychograficznych, które mogą mieć bezpośredni 
wpływ na postrzeganie oferty organizacji. Wzorcowym przykładem jest np. kla-
syfikacja Rubingera [13, s. 104], który zbadał konsumentów usług medycznych 
i wyróżnił dziewięć segmentów:

1. Nastawieni na jakość.
2. Łatwi użytkownicy.
3. Niezależnie dbający o zdrowie.
4. Niechętni.
5. Naturaliści.
6. Nastawieni rodzinnie.
7. Kliniczni cynicy.
8. Niewybredni.
9. Lojalni.
Różnica pomiędzy klasyfikacją Wellsa i Rubingera jest znacząca. Podczas gdy 

pierwsza dostarcza wiedzy ogólnej o badanych, druga oddaje gotowe informa-
cje do wykorzystania w kampanii marketingowej usług medycznych. Badania 
oparte na takim właśnie założeniu pozwalają zaoszczędzić nakłady przeznaczone 
na działania, począwszy od zbadania rynku po wypromowanie odpowiedniego 
produktu czy usługi. Nie dziwi zatem zjawisko stosowania przez większość agen-
cji reklamowych na całym świecie własnych systemów klasyfikacyjnych czy też 
tworzenie takich systemów i udostępnianie ich na zasadach komercyjnych. Dużą 
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popularność na tym polu zdobył amerykański system VALS (Values and Lifesty-
les Segmentation). Opracował go Arnold Mitchell ze Stanford Research Institute 
biorąc pod uwagę takie zmienne jak: cele, motywacje, uznawane wartości. Wyni-
kiem jego badań jest następujący podział:

1. Dożywający – ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji z poczuciem odrzu-
cenia społecznego, wyobcowani, ze skłonnościami do stanów depresyjnych.

2. Walczący o przetrwanie – ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji, ale nie 
poddający się i starający się o poprawienie sytuacji materialnej.

3. Tradycjonaliści – ludzie konserwatywni, nie interesujący się żadnymi no-
wościami (eksperymentami, produktami, ideami).

4. Naśladowcy – ludzie świadomi swojej wartości i miejsca, z ambicjami na 
osiągnięcie wyższego statusu.

5. Ludzie sukcesu – ludzie zadowoleni ze swojego życia, aktywni, otwarci.
6. Indywidualiści – zazwyczaj młodzi ludzie skoncentrowani na własnej oso-

bie, wykazujący się słabością do spełniania własnych zachcianek.
7. Poszukujący nowych wrażeń – ludzie wykorzystujący okazje i możliwości, 

jakie oferuje życie.
8. Świadomi społecznie – ludzie o wysokim poczuciu przynależności społecznej.
9. Zintegrowani – ludzie dojrzali psychologicznie, łączący w sobie najlepsze 

elementy wpływów zewnętrznych, jak i wewnętrznych [13, s. 105].
Podziału tego dokonano tak, że poszczególny segment można przyjąć za od-

różniający się ze względu na oczekiwania, co w praktyce oznacza konieczność 
przygotowania produktów dopasowanych do każdego z nich oddzielnie.

Oprócz VALS istnieją także inne systemy dostępne odpłatnie, tj. 4C Younga 
i Rubicama czy Monitor Taylora Nelsona. Choć wszystkie mają podobną kon-
strukcję, różnią się między sobą uwzględnianymi zmiennymi. Dlatego też przed 
skorzystaniem z gotowych, odpłatnych danych znawcy rekomendują przeprowa-
dzenie wstępnych badań rynku, mających na celu ustalenie zmiennych decydują-
cych o ostatecznym jego podziale [13, s. 105].

Na proces przeprowadzania segmentacji rynku, niezależnie jaka zostanie wy-
brana, składają się badania marketingowe oraz poszczególne etapy czynności. 
Należą do nich:

1. Badania jakościowe. Stosuje się tu wywiady zogniskowane, wywiady głę-
binowe i techniki projekcyjne w ramach badań rozpoznawczych. Zadanie 
polega tu na rozpoznaniu motywacji, postaw i zachowań klientów/użyt-
kowników.

2. Badania ilościowe. Przeprowadza się je drogą pocztową lub osobiście wśród 
takiej liczby respondentów, która zapewni reprezentatywną analizę rynku. 
Za minimalną przyjmuje się próbę 100 badanych na każdy segment, a zatem 
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jeśli uwzględnianych segmentów jest więcej, należy odpowiednio zwielo-
krotnić liczbę. Badania ilościowe mają na celu ustalenie decydujących wiel-
kości właściwych danemu rynkowi. Zadawane pytania powinny więc doty-
czyć: cech produktu i ich znaczenia dla nabywców, świadomości marki i jej 
oceny, przyzwyczajeń związanych z użytkowaniem produktu, postaw wobec 
kategorii produktu, cech demograficznych i psychograficznych nabywców 
oraz ich przyzwyczajeń odnoszących się do mediów komunikacyjnych.

3. Analiza. Za najczęściej stosowaną przyjmuje się analizę czynnikową (ang. 
factor analysis), która w pierwszym etapie ma za zadanie wyeliminowanie 
zmiennych silnie skorelowanych z sobą. Zaraz po niej, w drugim etapie, 
wykorzystuje się analizę skupień (ang. cluster analysis), za pomocą której 
wyznacza się poszczególne segmenty. Istnieją też inne techniki służące ana-
lizie, które stosowane są według indywidualnych preferencji. Można tu wy-
mienić procedurę AID (ang. Automatic Interaction Detection) albo analizę 
wieloczynnikową (ang. Conjoint Analysis).

4. Sprawdzanie wiarygodności. Po ustaleniu podziału na segmenty drogą ana-
lizy skupień, powtarza się badania uzyskanych danych statystycznych, na-
stępnie potwierdza wiarygodność wyników na podstawie nowych danych 
lub eksperymentów na segmentach. Sprawdzanie wiarygodności jest bar-
dzo istotnym etapem, mającym na celu wykazanie, czy segmenty rzeczy-
wiście istnieją, czy też zostały wyodrębnione na zasadzie przypadku i na 
wyrost.

5. Tworzenie profili segmentów. Najczęściej profilom segmentów nadaje się 
„nazwy” pochodzące od tworzących je ludzi, a właściwie grupy ludzi cha-
rakteryzującej się tymi samymi cechami, np. wymienieni już wcześniej „na-
śladowcy”, „ludzie sukcesu”, „świadomi społecznie” czy też „zintegrowani” 
[8, s. 453-454].

Bardzo ważną kwestią w podejściu do segmentacji rynku jest rozważenie jej 
efektywności. Do warunków, które są tu decydujące, jak podaje Kotler, należą:

• mierzalność – stopień, w jakim można zmierzyć wielkość danego segmentu 
rynku, siłę nabywczą i zyski;

• dostępność – stopień, w jakim można dotrzeć do danego segmentu rynku 
i go obsłużyć;

• wielkość – stopień, w jakim segment rynku jest pojemny lub zyskowny;
• możliwość skutecznej obsługi – stopień, w jakim można opracować efektyw-

ne programy zmierzające do przyciągnięcia i obsłużenia danego rynku [7].
O obecności segmentacji w teorii i praktyce marketingowej bibliotek świadczą 

liczne wypowiedzi ukazujące się na łamach publikacji naukowych zagranicznych 
oraz polskich. Oto niektóre z nich.
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Podział użytkowników usług i ogólnie rolę użytkownika w procesach pod-
noszenia jakości usług bibliotecznych opisuje Anna Machalska-Garbacz [9, 
s. 7]. I  choć ani razu nie używa pojęcia segmentacja, główne założenia, reali-
zacja i oczekiwany efekt są jednakowe. Jako uniwersalne podejście, możliwe do 
przeprowadzenia przez każdą bibliotekę, wskazuje podział według kryteriów 
socjologicznych, tj. według wykształcenia, wieku, zawodu, statusu społecznego. 
Kolejnymi czynnikami, szczególnie przydatnymi dla bibliotek akademickich, 
rozróżniającymi użytkowników mogą być: stopień naukowy, wiek, liczba publi-
kacji, częstotliwość korzystania z usług bibliotecznych czy stosunek do biblioteki 
w ogólności. Rozróżnieniu powinien być także poddany stopień zaangażowania 
użytkownika w realizację danej usługi, czyli umiejętności korzystania z narzędzi 
wyszukiwawczych, na przykład właściwe określenie tematu podczas wypełniania 
kwerendy tematycznej. W tym zakresie Chang i Sieh wyróżniają trzy segmenty 
użytkowników:

• korzystający samodzielnie ze zbiorów podręcznych przy wykorzystaniu 
podstawowego wyposażenia bibliotecznego (stopień niski);

• korzystający ze zbiorów (wypożyczenia) i porad bibliotecznych za pośred-
nictwem bibliotekarza (stopień średni);

• korzystający z usług wymagających aktywnego uczestnictwa i ścisłego kon-
taktu z bibliotekarzem i zbiorami, takich jak wypożyczenia międzybiblio-
teczne, konsultacje bibliograficzne, korzystanie z baz danych (stopień wy-
soki) [9, s. 7].

Bardzo prosty podział proponuje Barnard – na użytkowników usług biblio-
tecznych zewnętrznych (czyli całe społeczeństwo) i wewnętrznych (inne oddziały 
lub współpracownicy tej samej instytucji). Podobny model podziału zastosowała 
Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej dokonując rozróżnienia swych czytelni-
ków w obrębie dwóch głównych grup (Tab. 4).

Tabela 4 
Segmentacja użytkowników biblioteki akademickiej

Źródło: SÓJKA Iwona. Promocja biblioteki akademickiej: doświadczenia Biblioteki Głównej Politech-
niki Łódzkiej [Dokument elektroniczny]. s. 125. Tryb dostępu: http://library.put.poznan.pl/2005/
pdf/3_5.pdf. Stan z dnia 02.04.2014.

BIBLIOTEKA AKADEMICKA (BGPŁ)

Użytkownicy wewnętrzni Użytkownicy zewnętrzni

pracownicy naukowo-dydaktyczni
pozostali pracownicy uczelni
studenci pierwszego roku
studenci innych roczników
dyplomanci
doktoranci

mieszkańcy regionu (pracownicy innych instytu-
cji, bezrobotni, studenci innych uczelni, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych)
pracownicy i studenci uczelni z innych regionów 
kraju i z zagranicy



266

Uzasadniając wybór takiej segmentacji Iwona Sójka zwraca uwagę, że dzia-
łania promocyjne Biblioteki GPŁ stanowią formę komunikowania się z odbior-
cą, czyli użytkownikiem, na temat oferowanych produktów, a więc wszelkich 
dóbr, usług lub idei, które mogą zaspokoić potrzeby i preferencje nabywców [15, 
s. 124]. Podział na takie, a nie inne segmenty wynika wyraźnie z potrzeb pro-
mocyjnych mających na celu zaktywizowanie środowiska rzeczywistych i  po-
tencjalnych czytelników poprzez stworzenie i skierowanie oferty do poszczegól-
nych segmentów.

Tak przeprowadzona przez Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej segmen-
tacja użytkowników wykazuje, że najliczniejszą grupę stanowią studenci, a ich 
oczekiwania są ściśle związane z etapem studiowania. Studenci pierwszych lat 
deklarują zainteresowanie skryptami, podręcznikami oraz czasopismami w ję-
zyku polskim. Doktoranci i dyplomanci zgłaszają dodatkowo zapotrzebowanie 
na dostęp do zagranicznych baz danych oraz serwisów czasopism pełnoteksto-
wych. W swych ustaleniach BGPŁ uwzględnia także potrzeby studentów innych 
uczelni i umożliwia im dostęp do swych zbiorów i elektronicznych źródeł infor-
macji. Kolejna grupa użytkowników – pracownicy naukowo-dydaktyczni prefe-
rują możliwość korzystania z literatury obcojęzycznej oraz elektronicznych baz 
danych. Z kolei pracownicy administracji najczęściej sięgają do prawniczych baz 
danych. Coraz większą grupę użytkowników usług BGPŁ stanowią mieszkańcy 
regionu, którzy dzięki możliwości korzystania z zasobów poszerzają swoją wie-
dzę zawodową oraz zainteresowania z zakresu nauk technicznych. BGPŁ odwie-
dza również niewielka grupa bezrobotnych w celu przejrzenia codziennej prasy 
i sprawdzenia ogłoszeń. Z zasobów Biblioteki korzystają także uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Biblio-
teka jest dla nich miejscem pierwszego kontaktu z uczelnią i słusznie zauważa 
się tu jej rolę w promocji uczelni. Przeprowadzona rejestracja segmentów użyt-
kowników usług BGPŁ wykazała, że studenci Politechniki Łódzkiej stanowią 
82,2% z ogółu, inni pracownicy – 8,5%, pracownicy naukowi PŁ – 1,7%, pozo-
stali czytelnicy – 1,3%, studenci innych uczelni – 2,7%, a doktoranci PŁ – 3,6%. 
Sójka, podsumowując stwierdza, iż: „każda z […] grup użytkowników ma swoje 
oczekiwania w stosunku do usług biblioteki i do każdej z nich osobno należy 
przygotować ukierunkowaną ofertę, której realizacja zaowocuje wzrostem zado-
wolenia i satysfakcji z korzystania z biblioteki, oraz przyciągnie nowych, do tej 
pory nie zainteresowanych użytkowników” [15]. Jakkolwiek założenia i podejście 
do metody segmentacji użytkowników oraz jej realizację w przypadku Biblioteki 
Głównej PŁ można uznać za wzorcowe, jednak zastanowić może, czy przypad-
kiem największy wyłoniony segment – studenci PŁ (82,2%) – nie został zbadany 
zbyt powierzchownie, a potrzeby studentów – zbyt uogólnione. Istnieje wówczas 
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ryzyko, że uzyskane niekompletne dane przełożą się na przygotowanie oferty do-
stosowanej tylko do niektórych potrzeb użytkowników [15, s. 126].

Na temat zastosowania segmentacji użytkowników usług bibliotecznych wy-
powiada się również Chiara Faggiolani w artykule pt. Using qualitative appro-
ach for a psychographic segmentation of the users of library services1 [3]. Autorka 
opisuje eksperyment, w którym wykorzystano metodę psychograficzną w opar-
ciu o wyniki badań jakościowych, przeprowadzony wśród czytelników czterech 
bibliotek publicznych – oddziału głównego oraz trzech filii – znajdujących się 
w położonym w środkowej części Włoch mieście Perugia, zamieszkanym przez 
160 tys. mieszkańców. Przyczyną zainteresowania się włoskich bibliotekarzy 
zmianą podejścia badawczego i podziałem użytkowników na segmenty ze wzglę-
du na czynniki psychograficzne było odnotowanie niedostatecznej przydatności 
oceny ilościowej bazującej na wskaźnikach wydajności. Rozpoczęto więc starania 
nad poszukiwaniem sposobu na zastosowanie technik jakościowych dla zbadania 
złożonej dynamiki stymulującej subiektywne motywy, potrzeby oraz percepcję 
tego, co stanowi dla użytkownika jakość. Za cel główny przyjęto przeprowadzenie 
segmentacji psychograficznej użytkowników, która pozwoliłaby na zidentyfiko-
wanie w miarę możliwości jednorodnych grup posiadających wspólne wyobra-
żenia tego, co oferuje im biblioteka, dzielących podobne gusta, opinie i nawyki. 
Demograficzne i społeczno-ekonomiczne zmienne, takie jak wiek, płeć, zarobki, 
grupa społeczna, choć szeroko używane przy analizie użytkowników usług bi-
bliotecznych ze względu na łatwość ich pozyskania, ostatecznie uznano za mało 
przydatne. Jak pisze Faggiolani, przy badaniu korzyści płynących z usług biblio-
tecznych istnieje dziś ryzyko, iż dane te są niewystarczające i pozostawiają stały 
margines niedokładności. Wynika to z dużego zróżnicowania potrzeb w grupach 
utworzonych ze względu na kryteria społeczne i demograficzne.

Podczas badań zastosowano kwestionariusze, metodę rozmowy twarzą 
w  twarz i dyskusje grupowe, przy czym wynik badań nie miał pokazać oceny 
użyteczności biblioteki (która to opinia wystawiona w momencie samego ba-
dania mogłaby być podyktowana przez czynniki niezależne, np. dobry lub zły 
nastrój, samopoczucie badanego). Celem nie było także uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, czy czytelnik jest zadowolony z jakości usługi. Istotne było dotar-
cie do danych bardziej dogłębnych. Oczekiwanym wynikiem miał być obraz nie 
dwu-, ale trzywymiarowy uwzględniający elementy psychologiczne wyrażające 
się w subiektywnym sposobie reagowania badanego/ej (wieloznaczność komuni-
kowania się na linii bibliotekarz – użytkownik i użytkownik – bibliotekarz). Au-

1 Zastosowanie badań jakościowych na potrzeby segmentacji psychograficznej użytkowników 
usług bibliotecznych – tłum. własne
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torka szczególną uwagę zwraca na aspekt poznania użytkownika, a poznanie to 
rozumie jako przeniesienie relacji z biblioteką na obszary społecznej dynamiki. 
Chodzi tu o postrzeganie czytelnika jako jednostki społeczeństwa postmoder-
nistycznego, tj. osobę ukrywającą się pod wieloma maskami, której nie sposób 
ocenić tylko po takich atrybutach, jak styl ubierania się, zachowywania czy nawet 
po odpowiedziach udzielanych podczas przeprowadzonej ankiety.

W efekcie zastosowania segmentacji społeczno-demograficznej wśród użyt-
kowników wyróżniono osoby korzystające z biblioteki i te niekorzystające, a na-
stępnie grupę użytkowników podzielono na okazjonalnych i częstych bywalców. 
Tych ostatnich podzielono jeszcze według motywacji. I tak jedna grupa przycho-
dziła, by w ciszy zagłębić się w lekturę, druga by prowadzić badania, a trzecia by 
spędzić w bibliotece czas wolny. Dzięki kodyfikacji danych (otwartej, osiowej i se-
lektywnej) wyłoniły się pewne kategorie, które uznano za zmienne rozróżniające 
odbiorców usług bibliotecznych. Ważnym komponentem okazał się tu sposób 
spędzania wolnego czasu. Inaczej spędzali wolny czas w bibliotece ludzie starsi 
przebywający na emeryturach, inaczej młodzież i dzieci, a jeszcze inaczej ludzie 
dorośli aktywni zawodowo, którzy mają do dyspozycji najmniej wolnego czasu. 
To, co bibliotekarze włoscy uznali za wiążące użytkowników z usługami biblio-
tecznymi, stanowi ciekawość, czyli osobiste zainteresowania naukowe, a także 
nienaukowe. Z zainteresowaniami oraz czasem spędzanym w bibliotece powią-
zano kolejny czynnik, a mianowicie zapotrzebowanie na szkolenie biblioteczne, 
tj. poszerzenie umiejętności w korzystaniu z narzędzi wyszukiwawczych. Użyt-
kownik mniej otwarty i mniej dociekliwy wymaga większej uwagi i pokierowania 
ze strony bibliotekarzy. Obok wyżej wymienionych czynników, mających wpływ 
na postawy czytelników względem usług bibliotecznych, badania wykazały także:

• zapotrzebowania poznawcze (biblioteka zapewnia możliwości zdobywania, 
poszerzania wiedzy oraz prowadzenia badań);

• zapotrzebowania społeczne (biblioteka jako miejsce spotkań poprzez lite-
raturę, sztukę i kulturę stwarza możliwości do poznawania ludzi i dialogu, 
angażowania ich w projekty).

W opisie doświadczeń bibliotekarzy z Perugii wyraźnie zarysowuje się uznanie 
autorki dla metody segmentacji psychograficznej użytkowników bibliotek i efek-
tów badań, które udało się przeprowadzić. Faggiolani zaznacza, że wykorzysty-
wanie metody socjodemograficznej bazującej głównie na danych dotyczących 
postaw, zachowań i zakresu użytkowania czy też typowych danych demogra-
ficznych, jak wiek lub tytuł naukowy, oznacza podejście do użytkownika i jego 
potrzeb jak do obiektu ekonomicznego, podczas gdy jest on obiektem psycho-
logicznym, osobą będącą w procesie ciągłych zmian, odbierającą rzeczywistość 
nie tylko racjonalnie, ale i emocjonalnie oraz intuicyjnie. Autorka stwierdza że 
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segmentacja psychograficzna dostarcza dane, które dopełniają fragmentaryczny 
obraz czytelnika, co w efekcie umożliwia dostosowanie biblioteki i jej oferty do 
potrzeb i oczekiwań otoczenia.

Poszukując przykładów i opinii na temat segmentacji użytkowników biblio-
tek w środowisku bibliotekarskim można natrafić na wypowiedzi i propozycje 
klasyfikacji kompletnie niezwiązane z zamierzonym działaniem badawczym lub 
szerzej rozumianymi działaniami marketingowymi, a będące raczej efektem oso-
bistych spostrzeżeń i wniosków. I tak na przykład w 2008 r. na łamach „Biblio-
tekarza” ukazał się artykuł, w którym Barbara Waniczek przedstawia UKC, czyli 
Uniwersalną Klasyfikację Czytelników. Chodzi tu o próbę segmentacji na podsta-
wie doświadczenia zdobytego w codziennej pracy z czytelnikiem Filii Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Gliwicach, czyli najprostszej metody poznawczej – obser-
wowania, słuchania, rejestrowania dominujących cech i kojarzenia ich w grupy. 
A te w przypadku UKC prezentują się następująco:

1. Czytelnik wzruszający – czytelnik samodzielny, potrafiący skorzystać z ka-
talogu i odnaleźć poszukiwaną książkę.

2. Czytelnik zbulwersowany – zawsze poszukujący konkretnej książki, a wręcz 
żądający jej, nie wykazujący się żadnymi umiejętnościami w wyszukiwaniu 
a w sytuacji, gdy nie otrzyma pożądanej książki (np. wszystkie egzemplarze 
są wypożyczone) „bardzo się bulwersujący”.

3. Czytelnik macierzyński – przychodzi z łakociami, którymi wzbogaca z ro-
dzicielską troską menu personelu (…). Wbrew pozorom może być także 
rodzaju męskiego.

4. Mistrz pamięci – najczęściej amator popularnej serii romansów. Potrafi zapa-
miętać, które „Harlequiny” już przeczytał, a przy tym bezbłędnie je odróżnia!

5. Czytelnik dorabiający – miłe, starsze panie (ale nie tylko), pytające o możli-
wość dorobienia sobie do emerytury, bo chętnie posiedziałyby w bibliotece, 
bo to zawsze coś.

6. Czytelnik anarchista – czytelnik walczący z regulaminem korzystania z bi-
blioteki (np. sprzeciwiający się prośbom bibliotekarzy o noszenie karty bi-
bliotecznej).

7. Czytelnik towarzyski – cechuje go przekonanie, że praca w bibliotece jest do 
tego stopnia nudna, że niezbędne jest jego miłe towarzystwo i wzbogacenie 
czasu opowieściami.

8. Czytelnik tolkienowski – czytelnik fascynujący się, jak sama nazwa wskazu-
je, twórczością Tolkiena. Specjalista od linii genealogicznej elfów, przeko-
nany o faktycznym istnieniu świata elfów i hobbitów [16, s. 11-13].

Jakkolwiek artykuł Waniczek nie jest utrzymany w konwencji tekstu naukowe-
go, bo najbliższy jest felietonowi, zaproponowana klasyfikacja zasługuje na uwa-
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gę. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa po lekturze to przekonanie o zdolnościach 
obserwacyjnych autorki oraz umiejętności oceny i kojarzenia wspólnych cech 
w grupy. Autorka wyraźnie okazuje swoje sympatie i antypatie. Jednak nie trak-
tuje swej wypowiedzi jako pochwały dla jednych i krytyki dla drugich. Chodzi tu 
bardziej o pokazanie na kilku przykładowych grupach bogactwa różnorodności 
zachowań i cech użytkowników bibliotek. Eksperyment ten, jak podsumowuje 
Waniczek, pokazuje, że: „Jest w tym coś, co pozwala bibliotece przekroczyć funk-
cję przechowywania dziedzictwa umysłowego i dorobku kultury, udostępniania 
zbiorów i informowania o nich. Jak wszędzie, gdzie dochodzi do spotkań ludzi, 
dzieje się o wiele więcej (i ciekawiej) niż wcześniej zakładano” [16, s. 13]. Gdy-
by jednak przyjrzeć się wyszczególnionym grupom i kryteriom, według których 
powstały, można by je uznać za próbę segmentacji psychograficznej i behawio-
ralnej. Stanowi to przełamanie konwencjonalnego spojrzenia na czytelników, 
najczęściej grupowanych w polskich bibliotekach (o ile w ogóle) według czynni-
ków demograficznych i geograficznych. Uzyskaną tak wiedzę można wykorzystać 
choćby na budowanie poprawnych relacji z użytkownikiem. Dysponując wiedzą 
o stylach zachowań i oczekiwaniach wzrastają szanse na pomyślny finał rozmowy 
z czytelnikiem, nawet gdyby okazało się, że karta biblioteczna została w domu 
w innym portfelu albo wszystkie egzemplarze poszukiwanej książki akurat są wy-
pożyczone. Jak zauważa Waniczek: „nawet kontakt z anarchistą może nas wzbo-
gacić”. I tę wiedzę warto budować, pogłębiać i co najważniejsze wykorzystywać 
w codziennej pracy.

Funkcjonowanie organizacji na rynkach komercyjnych i niekomercyjnych 
oraz zaspokajanie potrzeb społeczeństwa XXI w. jest nie lada wyzwaniem, a od-
notowywanie dużego zainteresowania ofertą można nazwać wręcz wielkim suk-
cesem. I choć wydawać by się mogło, że realia kryzysu gospodarczego spowodują 
wzrost zainteresowania bibliotekami, okazuje się, że pozorna bezkonkurencyj-
ność, którą stanowi możliwość darmowego korzystania z usług bibliotecznych, 
nie jest wystarczająca. Być może przyczyna tego stanu leży głębiej. Jak wskazu-
ją statystyki prowadzone przez Bibliotekę Narodową wielu Polaków w ogóle nie 
bierze książki do ręki, a pozostali robią to sporadycznie. Dlatego też metody ak-
tywizowania czytelniczego i wzbogacania oferty usług bibliotecznych, i jej pro-
mowania są przedmiotem prac, rozważań i konferencji naukowych ostatnich lat. 
Wiele w tym zakresie dzieje się także w codziennej praktyce na polu zarządzania 
i organizacji bibliotek. Gdyby sięgnąć pamięcią do obrazu bibliotek z początku lat 
90. XX w., można zauważyć jak wiele się zmieniło. Proces zmian trwa jednak na-
dal i będzie rzutował na to, czy i jakie będą biblioteki za kolejnych kilkanaście lat. 
Wiadomo jest, że kierunek rozwoju bibliotek wyznacza otoczenie (a właściwie 
jego potrzeby i oczekiwania), które staje się coraz bardziej rozległe, zróżnicowa-
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ne, niestabilne i kompleksowe. Dlatego też błędem byłoby traktowanie odbior-
ców usług bibliotecznych jako jednolitej grupy o podobnych upodobaniach i wy-
maganiach. Jeśli dodać do tego, iż w świadomości otoczenia powstaje wizerunek 
biblioteki, oczywistą staje się konieczność rozpoznawania zmian i nadążania za 
nimi, skutecznego przewidywania przyszłości i co najważniejsze, rozwijania ofer-
ty pod kątem potrzeb rzeczywistych i potencjalnych użytkowników [6, s. 111]. 
Propozycję zmierzenia się z problemem stanowi marketing docelowy i pierwsza 
składowa procesu jego realizacji, segmentacja rynku. Choć wydaje się, że coraz 
więcej bibliotek zauważa ten fakt, nie brakuje też głosów niezadowolenia z po-
stawy bibliotekarzy. Przykładowo Marc Futterman jest zdania, że „bibliotekarze 
mogą wiedzieć wiele o segmentacji, o narzędziach służących do badania otocze-
nia, ale niewielu znajduje w sobie potrzebę i dyscyplinę, by zastosować metodę 
segmentacji przy planowaniu usług” [5, s. 42].

Zapewne najbliższe lata pokażą, czy zastosowanie segmentacji użytkowników 
usług bibliotecznych utrwali się, rozwinie czy też zatrzyma na obecnym stopniu 
wykorzystania. Warto też zauważyć, że szczególnie przydatna dla optymalnego 
przygotowania oferty oraz strategii komunikacji marketingowej, wydaje się seg-
mentacja psychograficzna. Metod do wyboru jest wiele. Prowadzenie regular-
nych badań empirycznych rynku usług bibliotecznych jest warunkiem niezbęd-
nym do poznania i zinterpretowania otoczenia.
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Zbigniew Gruszka

Customer Satisfaction Index 
jako narzędzie badania poziomu satysfakcji 
w bibliotekarstwie

Jakość stanowi jeden z najważniejszych aspektów realizacji potrzeb ludzkich, 
o silnie zakorzenionej w kulturze tradycji, sięgającej starożytności. Twórcami 
pierwszych definicji jakości byli Platon i Arystoteles, którzy pojęcie to wiązali 
z miarą doskonałości oraz tymi dystynktywnymi cechami rzeczy, które sprawiają, 
że są, czym są [2]. Współczesne definicje jakości uwzględniają różne perspek-
tywy: produkcji, produktu, użytkownika, wartości, istnieją również definicje 
ogólne, wieloaspektowe i strategiczne. Z punktu widzenia rynku usług najodpo-
wiedniejszą definicję zaproponował w 1931 r. Walter A. Shewhart, który jakość 
rozumiał jako dobroć produktu. Z kolei badacz Armand Feigenbaum twierdził, 
że jakość to zespół charakterystyk marketingu, produkcji, projektowania pro-
duktu lub usługi, która w użytkowaniu zaspokoi potrzeby klienta, a więc da mu 
satysfakcję [9, s. 140]. Według Feigenbauma, by spowodować zwiększenie jakoś-
ci, należy stosować następujące zasady:

1. Traktować zarządzanie jakością jako proces właściwy dla całego przedsię-
biorstwa.

2. Uwzględniać w zarządzaniu jakością osiągnięcia pracowników i jednostek.
3. Rozumieć jakość jako wartość naddaną dla nabywcy.
4. Korzystać z nowoczesnych technik na każdym etapie istnienia produktu 

czy usługi – zarówno na etapie badań, jak i projektowania, wytwarzania 
i oceny jakości.



274

5. Integrować wysiłki pracowników.
6. Tak dobierać metody i techniki wytwarzania produktów, by przekładały się 

one na ich jak najlepszą jakość.
7. Uznać, że za jakość produktów (usług) w przedsiębiorstwie odpowiada ka-

dra najniższego szczebla [6, s. 35].
Encyklopedia marketingu, oprócz powyższego znaczenia terminu, podaje jesz-

cze elementy składowe tak rozumianej jakości usługi, jak:
1. Niezawodność usługi zgodnie z oczekiwaniami klienta.
2. Szybkość działań i reakcji firmy usługowej.
3. Fachowość i uprzejmość pracowników stwarzające pewność nabycia pew-

nej usługi.
4. Empatia, jako indywidualne podejście do potrzeb każdego klienta.
5. Namacalność, jako zapewnienie właściwego sprzętu, środków komunikacji 

itp. [9, s. 109].
Jakość należy więc rozpatrywać w kilku obszarach, w których jest kształtowa-

na, zarówno na etapie początkowym istnienia produktu lub usługi (marketing, 
projektowanie, zaopatrzenie, wdrażanie), jak i docelowym i końcowym (dystry-
bucja, użytkowanie) [6, s. 13].

Motywy, dla których należy skupiać się na dążeniu do poprawy jakości, wydają 
się być oczywiste. Początek zmian w systemie ludzkich potrzeb sięga lat 50. XX w. 
i wiąże się z nadejściem postmodernizmu czy też epoki ponowoczesnej. Czas 
ten charakteryzuje duża konkurencja produktów, usług oraz związanych z nimi 
informacji, reklam, których odbiorcy nie są w stanie przetworzyć, a czasem przy-
swoić [5, s. 120-130]. Na decyzje konsumentów wpływają mody, rozwija się za-
równo globalizm, jak i etnocentryzm konsumencki, co ważne – wrasta poziom 
konsumpcji usług, głównie niematerialnych, np. z zakresu ochrony zdrowia, 
usług edukacyjnych, informacyjnych, rekreacyjnych, kultury, bezpieczeństwa 
publicznego [5, s. 124].

Aby sprostać wymaganiom ponowoczesnego rynku, w wielu firmach zarzą-
dzanych strategicznie jakość stała się terminem kluczowym dla ich funkcjono-
wania – jest celem priorytetowym. Na tej podbudowie powstała koncepcja kom-
pleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management), według 
której każda praca jest wartościowana przez klienta, jakość każdej pracy winna 
być doskonalona, a w modelu pracy według TQM każdy powinien współpraco-
wać z każdym w każdym momencie [7, s. 26-27]. Sprzeciwiający się używaniu 
terminu TQM William E. Deming, rozumiał pod równoważnym pojęciem – za-
rządzania przez jakość – filozofię ciągłego doskonalenia, na którą składają się 
14 zasad, pokrywających się z celami TQM. W kontekście usług można wymie-
nić:
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1. Stwarzanie warunków do ciągłego doskonalenia pracy, wyrobów i usług 
oraz wprowadzanie innowacji zmierzających do jak najlepszego zaspoko-
jenia potrzeb klientów.

2. Przyjęcie nowej filozofii działania, polegającej na eliminowaniu niskiej ja-
kości, opóźnień, wad itp.

3. Uświadamianie roli kontroli jako narzędzia nie tylko służącego eliminacji  
braków, lecz również ciągłemu doskonaleniu.

4. Stosowanie odpowiednich narzędzi kontroli.
5. Ciągłe doskonalenie systemu świadczenia usług.
6. System ciągłych szkoleń pracowników.
7. Wprowadzanie nowoczesnych form nadzoru.
8. Tworzenie odpowiednich warunków w firmie do wprowadzania innowa-

cji i proponowanych przez personel pomysłów.
9. Dążenie do pełnej identyfikacji pracowników z przedsiębiorstwem.

10. Wprowadzanie myślenia globalnego o firmie, a nie o pojedynczych działach.
11. Rozsądna analiza wskaźników ilości, gdyż zbyt duża koncentracja na nich 

przekłada się na spadek jakości.
12. Tworzenie warunków zmierzających do takiej organizacji firmy, która da 

pracownikom uczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
13. Opracowanie i realizacja urozmaiconego programu szkoleń i treningów.
14. Organizacja na poziomie kierownictwa systemu zarządzania przekładają-

cego się na natychmiastową realizację założonych zasad projakościowych 
[6, s. 32-33].

Proces poprawy jakości produktów i usług jest więc czynnością długofalową 
i powinien być rozumiany systemowo jako ciąg zdarzeń przyczynowo-skutko-
wych, nie zaś incydentalnych czynności.

Metoda CSI (ang. Customer Satisfaction Index), mimo że dotyczy badania 
jakości, jest badaniem ilościowym, gdyż operuje danymi liczbowymi, w prze-
ciwieństwie do badań jakościowych wykonywanych na podstawie danych nie-
liczbowych. Badania jakościowe przez długi czas pozostawały w opozycji do 
badań ilościowych. Początkowo definiowano je przez negację, a więc widziano 
jako badanie nieilościowe, niestandaryzowane. Obecnie pod pojęciem badań 
jakościowych rozumie się te, w których materiałem empirycznym zamiast liczb 
jest tekst, a ponadto takie, które na tle socjologicznym skupiają się na punkcie 
widzenia respondentów, ich doświadczeniu, wiedzy wynikającej z badanego ob-
szaru [4, s. 22]. Wybór właściwego narzędzia służącego do badania jakości jest 
uzależniony od przedmiotu badania. Jednocześnie z każdym narzędziem wiążą 
się określone oczekiwania badacza i badanego. Uwe Flick twierdzi, że badania 
jakościowe wymagają otwartości wobec respondentów i przedmiotu badania, 
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polegającej na umiejętności stworzenia obrazu badanego obszaru zamiast jego 
narzucania [4, s. 40].

Literatura przedmiotu na temat zarządzania bibliotekami ma prawie 20 lat. 
W 1997 r. Jacek Wojciechowski wydał Organizację i zarządzanie w bibliotekach 
– podręcznik adresowany do studentów studiów bibliotekarskich, przedstawia-
jący przede wszystkim zagadnienia marketingu, promocji, doskonalenia, stylów 
i technik kierowania, z wyłączeniem jednak zarządzania jakością. Podobnie ter-
min jakość nie pojawia się w podręczniku Bibliotekarstwo pod red. Zbigniewa 
Żmigrodzkiego z 1998 r. Dopiero nowo wydany w 2013 r. podręcznik pod red. 
Anny Tokarskiej zawiera rozdział Jakość w działalności bibliotek pióra Beaty Żo-
łędowskiej-Król [14, s. 508-526], a ponadto uwzględnia najważniejsze techniki 
i metody sprzyjające poprawie jakości w bibliotekach, tj. TQM, benchmarking, 
Servqual, Libqual+.

Wzrost zainteresowania jakością w bibliotekarstwie należy odnotować 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w. W 2006 r. w 16 tomie śląskich Studiów Bi-
bliologicznych pod tytułem Bibliotekarstwo wobec zagadnień zarządzania ukazało 
się 8 artykułów poświęconych misji biblioteki, kształceniu bibliotekarzy, ocenie 
jakości bibliotekarskiej kadry menedżerskiej (tu: strategii kaizen oraz cyklowi 
PDCA – ang. plan, do, check, act – planuj, wykonaj, sprawdź, działaj), jakości 
usług bibliotecznych (tu: metoda Servqual1, mystery shopping, tj. tajemniczy 
klient, CIT – ang. Critical Incident Technique, tj. technika krytycznych przypad-
ków) oraz satysfakcji i lojalności użytkowników (tu jako przykład pojawia się 
metoda CSI – ang. Customer Satisfaction Index). Z kolei w 2009 r. została wyda-
na pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król książka Jakość usług 
bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, w której autorzy referatów sku-
pili się na przedstawieniu i omówieniu TQM, benchmarkingu, filozofii kaizen, 
metod: Servqual, Servpref, Rather, metody Harnona i Altman, Libqual i  kilku 
innych.

Tematyka jakości oraz satysfakcji czytelników, czerpiąca z nauk o zarządzaniu, 
regularnie pojawia się jako przedmiot bibliotekoznawczych artykułów nauko-
wych [1; 3; 9; 11]. Od kilku lat jest też elementem Strategii Stowarzyszenia Biblio-
tekarzy Polskich na lata 2010-2021, w której jeden z celów szczegółowych, wypra-
cowanych w latach 2013/2014 to inicjowanie opracowywania i upowszechniania 
istniejących standardów w dziedzinie bibliotekarstwa. Jednym z elementów stan-
daryzacji bibliotekarstwa ma być badanie efektywności bibliotek publicznych, 
pedagogicznych i naukowych za pomocą kwestionariusza ankiety badania satys-
fakcji użytkowników [10].

1 W 2005 r. Maria Sidor opublikowała książkę w całości poświęconą tej metodzie.
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Najważniejsze założenia zastosowania narzędzia CSI (nazywanego też metodą) 
przedstawiła Beata Żołędowska-Król w „Studiach Bibliologicznych” z 2006 r. [15]. 
Według badaczki Indeks Satysfakcji Klienta umożliwia pomiar i analizę poziomu 
zadowolenia klienta pod względem zarówno poszczególnej cechy, z którą wiąże-
my jakość, jak i całokształtu usług [15, s. 98].

Na badanie CSI składają się 2 fazy: eksploracyjna i diagnostyczna. Faza eksplo-
racyjna służy do ustalenia istotnych elementów, które następnie zostaną szcze-
gółowo przeanalizowane na kolejnym etapie badania. Na jej podstawie badacz 
przygotowujący narzędzie opracowuje zestaw zagadnień, które zostaną przedsta-
wione ankietowanemu oraz ich wagę.

O ile w fazie eksploracyjnej respondenci decydują, jakie są najważniejsze za-
gadnienia przeznaczone do późniejszej oceny, o tyle satysfakcjonujące rezultaty 
można osiągnąć też samodzielnie decydując, które jakościowe aspekty pracy bi-
blioteki, związane z realizowanymi przez nią usługami, powinny zostać zbadane. 
I tak np. w przypadku zastosowania metody CSI w bankowości, oprócz wywia-
dów indywidualnych z klientami, mówi się też o wywiadach grupowych (burzy 
mózgów) i wykorzystaniu wiedzy eksperta [12, s. 97].

Ważne, aby dla czytelności i powtarzalności badań analizowane kryteria, po-
dobnie jak skonstruowane narzędzie badawcze, pozostały niezmienne. Pozwoli 
to na późniejszą weryfikację zmierzonych aspektów satysfakcji użytkowników 
biblioteki, regularną kontrolę postępów, a także ustalenie punktu wyjścia do pod-
jęcia działań naprawczych i zapobiegawczych.

Faza diagnostyczna polega na przygotowaniu kwestionariusza służącego do 
późniejszego opracowania wyników. Beata Żołędowska sugeruje, aby pytania 
były w kwestionariuszu podzielone na trzy części:

1. Pytania sumaryczne – dotyczące całokształtu pracy biblioteki.
2. Pytania merytoryczne – dotyczące oferowanych wartości – będzie to głów-

na część kwestionariusza.
3. Pytanie segmentujące użytkowników ze względu na płeć, wiek itp. – będą 

stanowić dodatkowe kryterium interpretacyjne wyników [16, s. 99-100].
Do oceny proponowanych aspektów zawartych w formularzu badania można 

zastosować zarówno skalę Likerta, jak i skalę szkolną (2...5, 1...6) czy zbliżoną 
(1...10) z tym zastrzeżeniem, że ankietowany nie powinien mieć wątpliwości co 
do wartości poszczególnych punktów w skali.

Efektem końcowym badania jest stworzenie mapy jakości dla przebadanych 
cech satysfakcji, na której umieszczone zostają następujące cztery rodzaje współ-
czynników wraz z reprezentującymi je wynikami badania:

1. Współczynniki nieistotne.
2. Współczynniki, których wartość należy utrzymać.
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3. Współczynniki wymagające poprawy w dalszej kolejności.
4. Współczynniki wymagające pilnej poprawy [15].
Metodologię obliczeń można przedstawić i omówić na przykładzie: W Biblio-

tece X sporządzono kwestionariusz badania CSI składający się z 5 pytań. Dzie-
sięcioro respondentów zostało poproszonych o ocenę zadowolenia z zagadnień 
przedstawionych w pytaniach (Tab. 1) oraz do wskazania poziomu ich znaczenia 

Rys 1. Mapa jakości w badaniu CSI
Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/

Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Lp. Pytanie        Odpowiedzi respondenta nr:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Jak ocenia Pan/i godziny otwarcia biblioteki? 1 4 5 2 4 5 3 3 2 5
2. Jak ocenia Pan/i pracę 

informatorium?
2 2 3 3 2 5 3 3 4 3

3. Czy czas oczekiwania na zamówienie 
z magazynu jest akceptowalny?

3 2 2 1 1 4 2 3 3 2

4. Czy Pana/i zdaniem wysokość kary 
za przetrzymanie książek jest odpowiednia?

4 2 2 3 4 2 5 2 4 6

5. Jak ocenia Pan/i jakość obsługi 
w czytelniach biblioteki?

3 4 3 3 5 5 6 5 4 4

Tabela 1 
Przykładowe odpowiedzi respondentów związane z zadowoleniem z danego zagadnienia

Źródło: opracowanie własne.
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Lp. Pytanie        Odpowiedzi respondenta nr:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Jak ocenia Pan/i godziny otwarcia biblioteki? 1 2 2 2 3 4 5 1 2 2
2. Jak ocenia Pan/i pracę 

informatorium?
3 3 2 3 3 4 3 3 4 2

3. Czy czas oczekiwania na zamówienie 
z magazynu jest akceptowalny?

5 6 5 6 4 5 5 4 6 6

4. Czy Pana/i zdaniem wysokość kary 
za przetrzymanie książek jest odpowiednia?

4 5 4 3 5 3 2 4 5 4

5. Jak ocenia Pan/i jakość obsługi 
w czytelniach biblioteki?

5 6 5 6 5 4 5 6 5 5

Tabela 3
Przykładowe odpowiedzi respondentów w badaniu CSI 

dotyczące znaczenia (istotności) danego pytania

Tabela 2
Oceny respondentów w ujęciu liczby wskazanych not

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/
Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Źródło: opracowanie własne.

(Tab. 3) w szkolnej skali 1-6, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 6 – najwyższą. 
Zebrano dane przedstawione w tabeli 1.

Kolejnym etapem opracowania wyników jest zestawienie wskazanych przez re-
spondentów not w ujęciu liczbowym, a następnie wyliczenie wagi według wzoru:

(ocena 1 x liczba ocen 1 + … + ocena 6 x liczba ocen 6) / liczba kwestionariuszy

W omawianym przypadku liczba kwestionariuszy wynosi 10.

Liczba 
ocen 1 2 3 4 5 6 Waga

[Za]
Pytanie 1 1 2 2 2 3 0 3,4
Pytanie 2 0 3 5 1 1 0 3,0
Pytanie 3 2 4 3 1 0 0 2,3
Pytanie 4 0 4 1 3 1 1 3,4
Pytanie 5 0 0 3 3 3 1 4,2

Następnie należy opracować tabelę przedstawiającą znaczenie, jakie nadają re-
spondenci każdemu z pytań kwestionariusza i – podobnie jak przy zestawieniu 
ocen w ujęciu liczbowym (Tab. 2) – zestawić liczbę not oraz obliczyć średnią 
wagę.
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Tabela 4 
Odpowiedzi respondentów w ujęciu liczby not

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/
Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Liczba 
ocen 1 2 3 4 5 6 Waga

[Zn]
Pytanie 1 2 5 1 1 1 0 2,4
Pytanie 2 0 2 6 2 0 0 3,0
Pytanie 3 0 0 0 2 4 4 5,2
Pytanie 4 0 1 2 4 3 0 3,9
Pytanie 5 0 0 0 1 6 3 5,2

Dokonane obliczenia pozwalają w dalszej kolejności do wyznaczenia wagi 
względnej (oznaczonej jako [Zn] x Σ) i współczynnika CSI całego badania.

Wagi
([Zn]/ Σ) x [Za]Znaczenie Zadowolenie

[Za][Zn] [Zn]/ Σ
Pytanie 1 2,4 0,1218 3,4 0,414213
Pytanie 2 3 0,1523 3,0 0,456853
Pytanie 3 5,2 0,2640 2,3 0,607107
Pytanie 4 3,9 0,1980 3,4 0,673096
Pytanie 5 5,2 0,2640 4,2 1,108629

Σ 19,7 CSI = 3,26

Tabela 5
Obliczenie współczynnika CSI dla badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/
Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Do wyznaczenia linii x oraz y, oznaczonych na rysunku 1 i służących do dziele-
nia wykresu na cztery obszary, posłużą nam obliczenia średniego znaczenia oraz 
średniej satysfakcji z danych opracowanych powyżej.

Po obliczeniu wartości dla linii x oraz y, pozostaje jedynie naniesienie pozosta-
łych punktów na wykres przy założeniu, że wartości znaczenia i zadowolenia są 
współrzędnymi punktu przy każdym z pytań.
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Tabela 6
Obliczenia średniego znaczenia oraz średniej satysfakcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/
Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Pytanie Znaczenie
oś x

Zadowolenie
oś y

Pytanie 1 2,4 3,4
Pytanie 2 3,0 3,0
Pytanie 3 5,2 2,3
Pytanie 4 3,9 3,4
Pytanie 5 5,2 4,2

Średnia 3,94 3,26

Rys. 2. Mapa jakości w badaniu CSI dla Biblioteki X
Źródło: opracowanie własne na podstawie: WĄSIŃSKA Anna. Badanie zadowolenia klientów 
[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/wasinska/

Pliki/Zarz%C4%85dzanie%20jako%C5%9Bci%C4%85%20-%20%C4%87wiczenia/W%C4%85si-
%C5%84ska%20A.,%20BZK%20%2809.05.09.%29.pdf. Stan z dnia 09.04.2014.

Badanie wykazało, że spośród pięciu pytań zadanych w grupie dziesięciu re-
spondentów, żadne nie należało do grupy współczynników nieistotnych. Warto 
zadbać o utrzymanie współczynników dotyczących jakości obsługi w czytelniach, 
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poprzez dalszy monitoring i ewentualne podjęcie działań naprawczych. Wśród 
współczynników wymagających poprawy w dalszej kolejności znalazły się: go-
dziny otwarcia biblioteki, a także praca informatorium. Pilnej poprawy wymaga 
czas oczekiwania na zamówienie z magazynu – jego miejsce na wykresie sygnali-
zuje nieakceptowalny i niesatysfakcjonujący poziom realizacji tejże usługi.

Narzędzie CSI polega na badaniu oczekiwań i zadowolenia klientów w róż-
nych sferach realizacji usług. Z powodzeniem może znaleźć też użycie, oprócz 
podstawowego zastosowania w biznesie, w badaniu jakości usług bibliotecznych, 
a także poziomu satysfakcji wynikającej z kształcenia w zakresie informacji na-
ukowej i bibliotekoznawstwa.

Badanie za pomocą metodologii CSI pozwala prześledzić relację istotności 
i oceny w skali różnorodnych zagadnień, które zdaniem autora kwestionariusza 
lub respondentów są ważne z punktu widzenia właściwej realizacji usług. Bada-
nie umożliwia nie tylko całościową analizę kondycji biblioteki i świadczonych 
przez nią usług, lecz daje też możliwość spojrzenia fragmentarycznego. Wyniki, 
zebrane według identycznego formularza, pozwalają na porównywanie jakości 
pracy kilku instytucji.

Warto odnotować, że przedmiotem badania mogą być tak aspekty precyzyjne 
(wyrażone w sposób mierzalny, np.: godziny otwarcia biblioteki, czas realizacji 
zamówienia z magazynu, maksymalna liczba książek, jaką można wypożyczyć), 
jak i umowne (np. ocena jakości obsługi, wrażeń, atmosfery, przydatności róż-
nych działów). Bez względu na to, które z nich będą przedmiotem badania, ja-
kość w sferze usług bibliotecznych, a także ustawiczne dążenie do jej poprawy, 
wydają się współcześnie zagadnieniami podstawowymi.
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Beata Gamrowska, Tomasz Piestrzyński

Badanie efektywności działań 
marketingowych w Bibliotece 
Uniwersytetu Łódzkiego

Działania marketingowe powinny być elementem funkcjonowania każdej 
biblioteki. Dzięki nim może ona nadążać za najnowszymi trendami, pobudzać 
i kreować oczekiwania czytelników, przyciągać i zadowalać ich swoją ofertą. Sto-
sując różnorodne działania marketingowe musi równocześnie dokonywać oceny 
ich użyteczności i efektywności. Tym samym powinna badać opinie społeczne 
oraz skuteczność stosowanych form komunikacji z użytkownikami.

W literaturze przedmiotu spotkać można wiele prób określenia pojęcia „ba-
dania marketingowe”. W niniejszym rozdziale przyjęto definicję Kazimierza Ro-
gozińskiego, według której badania marketingowe „są procesem pozyskiwania 
i przetwarzania informacji marketingowych w celu minimalizacji niepewności 
działania firmy oraz minimalizacji ryzyka w procesie podejmowania decyzji 
związanych z kształtowaniem obecności firmy na rynku” [3, s. 73]. Powyższa de-
finicja stawia pozyskane i przetwarzane informacje w kluczowym miejscu, gdyż 
to one wpływają na podejmowane decyzje w zakresie:

•  tworzenia strategii marketingowych;
•  rozwiązywania bieżących problemów organizacji;
•  kontroli i oceny działań marketingowych [2, s. 16].
Badania marketingowe ze względu na cel, jakiemu służą można podzielić na:
•  innowacyjne,
•  prognostyczne,
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•  opisowe,
•  wyjaśniające,
•  kontrolne [1, s. 18-20].
Badania innowacyjne wykorzystywane są głównie w procesie tworzenia no-

wego produktu lub usługi. Do badań tego typu zaliczyć można również obser-
wację trendów rynkowych oraz otoczenia organizacji, która wpływa na kierunek 
prowadzenia nowych działań marketingowych. Badania prognostyczne polegają 
na przewidywaniu zdarzeń i procesów rynkowych. Prognozy te mogą dotyczyć 
np. wielkości sprzedaży i zysku czy udziału w rynku. Badania opisowe mają na 
celu stworzenie charakterystyki zjawisk i procesów, a w szczególności zachowa-
nia konsumentów oraz konkurencji. Zazwyczaj opis uzyskany w badaniach wy-
korzystywany jest do określenia orientacji rynkowej, strategii działania czy oce-
ny bieżącej sytuacji organizacji. Z kolei zadaniem badań wyjaśniających jest, jak 
sama nazwa wskazuje, wyjaśnianie przyjętych hipotez dotyczących określonego 
zdarzenia, poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych, które bezpośred-
nio mają wpływ na działalność organizacji. Weryfikacja ta może dotyczyć np. in-
formacji, czy wzrost zainteresowania usługą spowodowany był trafną kampanią 
reklamową. Badania kontrolne odpowiadają za kontrolę i ocenę skutków działań 
marketingowych. Zazwyczaj dostarczają informacji o zauważalności i skutecz-
ności reklamy oraz preferencjach użytkowników. Tego rodzaju badania mogą 
dotyczyć wszystkich rodzajów działań marketingowych, które podejmują orga-
nizacje. Dzięki temu przyczyniają się one do budowania długookresowej strategii 
marketingowej instytucji.

Biblioteka chcąc realizować swoje cele statutowe musi nadążać za zmianami, 
realizować oczekiwania czytelników i zachęcać swoją ofertą. Tym samym po-
winna badać opinie społeczne oraz skuteczność stosowanych form komunikacji 
z użytkownikami.

Z racji zauważalnego, powiększającego się spadku zainteresowania czytelni-
ków działalnością Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, postanowiono przepro-
wadzić badania, które miały za zadanie ukazać ten niepokojący proces. Autorzy 
mają nadzieję, że dzięki owej diagnozie będzie możliwe wprowadzenie ewentual-
nych zmian w zarządzaniu działaniami marketingowymi oraz zbudowanie odpo-
wiedniej strategii marketingowej Biblioteki.

W dniach 3-14 marca 2014 r. wśród osób korzystających z Biblioteki Uniwer-
sytetu Łódzkiego przeprowadzono badania ankietowe. Ich istotą było ukaza-
nie czytelnikom działań marketingowych prowadzonych przez Bibliotekę oraz 
sprawdzenie, czy są one zgodne z ich potrzebami.

Ankieta zawierała 13 pytań, z których 6 stanowiło pytania zamknięte, 4 pyta-
nia półotwarte oraz 3 pytania otwarte:
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1. Jak często korzysta Pan/Pani z Biblioteki UŁ?
2. Czy w roku 2013 korzystał/a Pan/Pani w Bibliotece UŁ np. z wypożyczal-

ni, czytelń, wolego dostępu?
3. Czy w roku 2013 w Bibliotece UŁ brał/a Pan/Pani udział np. w szkole-

niach, konferencjach?
4. Które z form przekazywania informacji Pan/Pani preferuje?
5. Jakimi kanałami informacyjnymi dowiaduje się Pan/Pani o podejmowa-

nych działaniach Biblioteki UŁ?
6. Czy oznakowanie wewnętrzne (np. tablice informacyjne) w Bibliotece UŁ 

jest dla Państwa widoczne i czytelne?
7. Czy korzysta Pan/Pani z profilu Biblioteki UŁ na portalu Facebook?
8. Jeśli tak, to czy informacje na profilu są dla Pana/Pani wystarczające?
9. Czy korzysta Pan/Pani z multimedialnego informatora w Bibliotece UŁ?

10. Jeśli tak, to co w szczególności Pan/Pani sprawdza?
11. Czy korzysta Pan/Pani z zakładki Zaproponuj kupno książki, która znajdu-

je się na stronie Biblioteki UŁ?
12. Proszę, korzystając ze skali od 1 do 6, ocenić Bibliotekę UŁ.
13. Jeżeli uważa Pan/Pani, że należałoby wprowadzić zmiany w funkcjonowa-

niu Biblioteki UŁ, to proszę napisać jakie.
Podstawowa część ankiety zakończona była pytaniem o status użytkownika 

Biblioteki.
W badaniu wzięły udział 173 osoby. Wśród nich było 118 studentów UŁ, 23 

osoby spoza UŁ, 22 pracowników naukowych UŁ oraz 10 doktorantów UŁ.
Na pytanie pierwsze 72 respondentów odpowiedziało, że korzysta z Biblioteki 

kilka razy w tygodniu, 65 ankietowanych zadeklarowało odwiedziny kilka razy 
w miesiącu, a 28 kilka razy w roku. Pozostałych 8 respondentów oznajmiło, że 
uczęszcza do Biblioteki w sposób incydentalny np. podczas trwania sesji egzami-
nacyjnej. Pozyskane informacje ukazują, że znacząca większość ankietowanych 
to osoby, które regularnie korzystają z Biblioteki. Należy zatem stwierdzić, że 
grupą badawczą objęci zostali użytkownicy znający działania prowadzone przez 
Bibliotekę.

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o zaznaczenie agend Bi-
blioteki, z których korzystali w 2013 r. Najczęściej wskazywano wolny dostęp 
(156 odpowiedzi). Na drugim miejscu – wypożyczalnię (145 odpowiedzi), a na 
trzecim – czytelnie (123 odpowiedzi). Natomiast korzystanie z baz danych i Bi-
blioteki Cyfrowej UŁ zadeklarowały odpowiednio (48 i 23 osoby), a ze zbiorów 
specjalnych (18 osób). Tylko 11 osób zaznaczyło Repozytorium UŁ jako bazę 
danych, z której korzysta. Z powyższych odpowiedzi wynika, że wolny dostęp 
jest podstawowym miejscem do pracy dla użytkowników Biblioteki. Jego prze-
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strzenie oferują różnorodne obszary do nauki, badań czy też spędzania wolnego 
czasu. Są to: sale do pracy grupowej, czytelnie, pokoje do pracy indywidualnej – 
tzw. celki, samodzielne stanowiska czytelniane pomiędzy regałami, przestrzenie 
wystawiennicze oraz stoliki z fotelami w holach. Każde z tych miejsc ma indy-
widualną akustykę, oświetlenie, wyposażenie oraz dostępność do usług IT. Do-
stosowane są one do różnych stylów uczenia, zachęcają do nauki we własnym 
tempie, a także inspirują do działania. Czytelnicy, w zależności od potrzeb mogą 
korzystać z miejsc do pracy, które najbardziej im odpowiadają. Wolny dostęp 
promuje współpracę międzyludzką oraz zachęca do korzystania z wielu udogod-
nień, takich jak samodzielne wypożyczenia, bezprzewodowy Internet, zdalne za-
mawianie i rezerwowanie zbiorów z magazynu głównego czy też szybka, fachowa 
pomoc specjalistów dziedzinowych. Ta ostatnia dodatkowo pozwala na budowa-
nie więzi bibliotekarz – czytelnik, dzięki której użytkownik traktuje Bibliotekę 
jako miejsce przyjazne, z którym się utożsamia.

Z danych uzyskanych w badaniu wynika również, że niewielka liczba osób (11) 
korzysta z Repozytorium UŁ. Powodem tego zjawiska może być niska świado-
mość użytkowników na temat funkcjonowania Repozytorium lub skromna ofer-
ta publikacji w nim umieszczonych.

Rys. 1. Korzystanie z agend Biblioteki UŁ w 2013 r. 
Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytanie dotyczyło udziału ankietowanych w organizowanych przez 
Bibliotekę UŁ szkoleniach, konferencjach i wystawach. 95 osób uczestniczyło 
w akcji pt. „Buła do północy”, 31 badanych zadeklarowało udział w spotkaniu 
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autorskim/wystawie, a 24 osoby w prelekcji/konferencji. Tylko 16 respondentów 
szkoliło się z zakresu źródeł elektronicznych, a 7 respondentów zwiedzało Biblio-
tekę. Otrzymane dane świadczą o niskim zainteresowaniu użytkowników szkole-
niami oraz wycieczkami oferowanymi przez Bibliotekę.

Następnie zapytano respondentów, które z form przekazywania informacji 
preferują. 132 ankietowanych zadeklarowało, że preferuje informacje przesy-
łane pocztą e-mail, 105 badanych wybrało stronę internetową, 97 osób uznało, 
że najlepszą formą komunikacji jest bezpośredni kontakt. Dla 74 osób źródłem 
informacji jest ulubiony portal społecznościowy. Kolejne, wskazane formy prze-
kazywania informacji to: plakat (67 odpowiedzi), ogłoszenie internetowe (64 od-
powiedzi), ulotka/informator (41 odpowiedzi), film promujący (22 odpowiedzi), 
radio (16 odpowiedzi), biuletyn/gazetka (14 odpowiedzi). Najmniej badanych 
(8  odpowiedzi) zadeklarowało jako preferowany sposób przekazywania infor-
macji, ogłoszenie w prasie. Jak widać pomimo ekspansji elektronicznych form 
przekazywania informacji, nadal niezastąpiony jest bezpośredni kontakt z biblio-
tekarzem.

Rys. 2. Preferowane formy przekazywania informacji użytkowników Biblioteki UŁ
Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytanie związane było z formami informowania użytkowników Bi-
blioteki o działaniach, które ta podejmuje. Zdecydowana większość (120 bada-
nych) odpowiedziała, że czerpie informacje ze strony internetowej Biblioteki UŁ, 
duża część respondentów (76 badanych) dowiedziała się o wydarzeniach dzięki 
plakatom. 60 badanych zadeklarowało, że informacje zdobywa bezpośrednio od 
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Rys. 3. Preferowane przez czytelników źródła informacji
Źródło: opracowanie własne.

znajomych, 50 osób wskazało profil na Facebooku, 32 – ulotki/informatory, 29 
– bibliotekarza, a 21 – newsletter BUŁ. Najmniej użytkowników (10 badanych) 
dowiaduje się o działaniach Biblioteki z mobilnej strony internetowej.

W kolejnym, 6 pytaniu, respondentów poproszono o ocenę oznakowania we-
wnętrznego Biblioteki. Zdecydowana większość – 167 badanych – odpowiedzia-
ła, że system informacji wizualnej w Bibliotece jest czytelny. W niektórych ankie-
tach pojawiały się ciekawe spostrzeżenia np.:

•  brak informacji w nowym gmachu na temat agend działających w starym gmachu,
•  zbyt wiele ogłoszeń wywieszanych na drzwiach do wolnego dostępu,
•  dobrze by było, gdyby w wolnym dostępie tablice z nazwami działów (Prawo, 

Socjologia, Administracja) i literkami były widoczne z windy, wtedy podczas 
jazdy windą można byłoby wysiadać od razu na właściwym piętrze.

System informacji wizualnej w Bibliotece powinien przede wszystkim zapew-
niać użytkownikom komfort łatwego odnajdywania informacji. Sugerowane zmia-
ny w jego funkcjonowaniu nie muszą oznaczać rewolucji w Bibliotece. Prace po-
winno się rozpocząć od niewielkich zmian dostosowanych do potrzeb czytelników.

Pytanie 7 i 8 dotyczyło korzystania przez użytkowników z profilu Biblioteki na 
portalu Facebook. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że tę formę kontaktu prefe-
ruje jedynie 50 respondentów. Profil na portalu społecznościowym spełnia, w od-
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różnieniu od strony internetowej, inne zadania. Przede wszystkim integruje użyt-
kowników Biblioteki, którzy utożsamiają się z instytucją. Użytkownicy profilu, 
dzięki zamieszczanym postom, mogą w czasie rzeczywistym pytać, komentować 
i monitorować działalność Biblioteki. Respondentów, którzy korzystają z profi-
lu Biblioteki poproszono o ocenę przydatności umieszczanych tam informacji. 
Większość ankietowanych uznała je za satysfakcjonujące. Kilka osób zamieściło 
istotne sugestie np. na temat prezentacji najnowszych wydań publikacji. Z uwa-
gi na niskie wykorzystanie portalu Facebook wśród studentów, należy rozważyć 
możliwość większej promocji profilu, związanej m.in. z rozszerzeniem informacji 
na temat najnowszych zbiorów.

Następne, 9 i 10 pytanie, dotyczyło korzystania z multimedialnego informa-
tora Biblioteki. 60 ankietowanych potwierdziło, że korzysta z informatora, który 
znajduje się przed wejściem do Biblioteki. Głównie przydatny jest czytelnikom 
do sprawdzania: dostępności egzemplarzy (52 odpowiedzi), godzin otwarcia 
wybranych agend (33 odpowiedzi), aktualności (29 odpowiedzi), interaktywne-
go planu pomieszczeń (20 odpowiedzi) oraz zawartości Biblioteki Cyfrowej UŁ 
i Repozytorium UŁ (20 odpowiedzi). Z uzyskanych informacji wynika, że pomi-
mo krótkiego (6 miesięcznego) okresu użytkowania, urządzenie jest przydatne 
i chętnie wykorzystywane przez społeczność akademicką.

Respondenci proszeni byli również o odpowiedź na pytanie, czy korzystają 
z zakładki umieszczonej na stronie Biblioteki pn. Zaproponuj kupno książki. Tyl-
ko 8 osób korzystało z takiej możliwości. Niski poziom zainteresowania czytelni-
ków taką formą udziału w gromadzeniu zbiorów bibliotecznych jest niepokojący. 
Prawdopodobną przyczyną zaistniałego stanu jest niedostateczna promocja i złe 
usytuowanie zakładki.

W następnym pytaniu ankietowani w skali od 1 do 6 ocenili Bibliotekę według 
kryteriów, które przedstawiono w tabeli 1.

Stopień satysfakcji użytkowników z wymienionych usług jest zadowalający. 
Najwyżej oceniono uprzejmość obsługi oraz kompetencje pracowników. Następ-
nie dni i godziny otwarcia Biblioteki oraz łatwy i szybki dostęp do księgozbioru, 
wygodę miejsc do pracy, możliwość korzystania z własnego komputera (dostęp-
ność sieci elektrycznej). Najmniej punktów otrzymały kategorie: aktualizacja 
zbiorów oraz działalność bufetu. Uzyskane informacje powinny być podstawą do 
rozważań dotyczących zmian organizacyjnych, które przyczynią się do efektyw-
niejszego zaspokajania potrzeb użytkowników Biblioteki.

W ostatnim pytaniu poproszono respondentów o wskazanie ewentualnych 
zmian, jakie należałoby wprowadzić w funkcjonowaniu Biblioteki UŁ. Swoje pro-
pozycje przedstawiło 63 ankietowanych. Najczęściej sugerowano zmiany w dzia-
łalności bufetu. 26 osób zaproponowało powiększenie oferty o ciepłe i zdrowsze 



291

Tabela 1
Ocena usług Biblioteki UŁ

Źródło: opracowanie własne.

Kryterium 1 punkt 
(najniższa 
wartość)

2 punkty 
(słabo)

3 punkty 
(dostat.)

4 punkty 
(dobrze)

5 punktów 
(b. dobrze)

6 punktów 
(najwyższa 

wartość)

Dni otwarcia Biblioteki 3 os.
(2%)

5 os.
(3%)

11 os.
(6%)

64 os. 
(37%)

88 os.
(51%)

Godziny otwarcia 
Biblioteki

4 os.
(2%)

9 os.
(5%)

32 os. 
(18%)

47 os. 
(27%)

81 os.
(47%)

Łatwy i szybki dostęp do 
księgozbioru (książki i czaso-
pisma w wolnym dostępie)

1 os.
(1%)

11 os.
(6%)

34 os. 
(20%)

65 os. 
(38%)

62 os.
(36%)

Wygoda miejsc do pracy 1 os.
(1%)

1 os.
(1%)

12 os.
(7%)

38 os. 
(22%)

70 os. 
(40%)

52 os.
(30%)

Możliwość korzystania 
z własnego komputera (do-
stępność sieci elektrycznej)

1 os.
(1%)

3 os.
(2%)

12 os.
(7%)

23 os. 
(13%)

57 os. 
(33%)

76 os.
(44%)

Aktualizacja zbiorów 1 os.
(1%

8 os.
(5%)

20 os.
(12%)

63 os. 
(37%)

55 os. 
(32%)

24 os.
(14%)

Czas realizacji zamówienia 6 os.
(4%)

6 os.
(4%)

47 os. 
(28%)

64 os. 
(38%)

44 os.
(26%)

Dostępność informacji 
o książkach, czasopismach itp.

2 os.
(1%)

3 os.
(2%)

19 os.
(11%)

54 os. 
(32%)

59 os. 
(35%)

33 os.
(19%)

Możliwość korzystania
 z usług informacyjnych 
(Internet, informacja nauko-
wa itp.)

1 os.
(1%

2 os.
(1%)

21 os.
(12%)

41 os. 
(24%)

60 os. 
(35%)

48 os.
(28%)

Dostępność zasobów 
elektronicznych 
(książki, czasopisma itp.)

3 os.
(2%)

7 os.
(4%)

27 os.
(16%)

49 os. 
(30%)

53 os. 
(32%)

27 os.
(16%)

Uprzejmość obsługi 1 os.
(1%

6 os.
(3%)

15 os.
(9%)

54 os. 
(31%)

97 os.
(56%)

Kompetencja pracowników 1 os.
(1%

2 os.
(1%)

14 os.
(8%)

56 os. 
(34%)

93 os.
(56%)

Działalność bufetu 16 os. 
(11%)

22 os. 
(15%)

18 os.
(12%)

36 os. 
(24%)

36 os. 
(24%)

21 os.
(14%)

posiłki, jak również bardziej przystępne ceny i dłuższe godziny otwarcia bufetu. 
Potwierdzają to dane z tabeli, gdzie pracę bufetu oceniono nisko. Kolejne zapro-
ponowane zmiany (18 odpowiedzi) to dłuższe godziny otwarcia Biblioteki, do-
stępność Wi-Fi dla wszystkich użytkowników oraz brak ograniczenia czasowego 
na korzystanie z Internetu (10 odpowiedzi). Następnie 9 respondentów zasuge-
rowało zwiększenie komfortu pracy w czytelniach w starym gmachu BUŁ przez 
m.in.: założenie klimatyzacji, instalację rolet okiennych czy wymianę krzeseł.
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Podsumowując wyniki przeprowadzonej ankiety można sformułować nastę-
pujące wnioski:

1. Wolny dostęp do zbiorów jest miejscem przyjaznym, z którym czytelnik się 
utożsamia.

2. Występuje niskie zainteresowanie użytkowników szkoleniami oraz wy-
cieczkami oferowanymi przez Bibliotekę. Należy zatem rozważyć możli-
wość zmiany oferty i formy organizowanych przedsięwzięć.

3. Bezpośredni kontakt z bibliotekarzem stanowi podstawowe źródło infor-
macji o działalności Biblioteki.

4. Niewystarczające promowanie baz własnych Biblioteki przyczynia się do 
znikomej liczby odwiedzin.

5. Należy wprowadzać stopniowe zmiany w systemie informacji wizualnej Bi-
blioteki, które będą dostosowane do potrzeb odwiedzających.

6. Bufet funkcjonujący w Bibliotece nie spełnia oczekiwań czytelników.
7. Czytelnie, ze względu na wysłużoną infrastrukturę, wymagają natychmia-

stowej modernizacji.
Funkcjonowanie biblioteki akademickiej w dobie światowego kryzysu i niżu 

demograficznego wymaga podejmowania decyzji umożliwiających nie tylko 
przetrwanie, lecz również rozwój oraz zwiększenie atrakcyjności i jakości oferty. 
Zapewnienie wysokich standardów świadczonych usług jest zatem dla Biblioteki 
UŁ strategicznym celem. Dążenie do jego osiągnięcia możliwe jest dzięki prowa-
dzonym badaniom marketingowym wśród użytkowników Biblioteki. Owe bada-
nia przyczyniają się do zobiektywizowania oceny planowanych decyzji, a doko-
nana analiza ich wyników ułatwia planowanie i organizację prac bibliotecznych. 
Dzięki cyklicznym badaniom, czytelnicy zostają włączeni w proces kształtowania 
działalności bibliotecznej. To ich potrzeby wyznaczają kierunek zmian, do któ-
rych Biblioteka ciągle się dostosowuje.
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Dagmara Bubel

Lean Management jako forma organizacji 
pracy bibliotek naukowych ukierunkowana 
na promocję czytelnictwa

Koncepcja Lean Management w odniesieniu do biblioteki naukowej propaguje 
filozofię działania u podstaw, upatrując wartość w przeświadczeniu, że użytkow-
nik nie akceptuje marnotrawstwa związanego z nadmierną biurokracją oraz ni-
skiej jakości usług bibliotecznych. Współczesna biblioteka naukowa, podejmując 
próbę właściwego ukształtowania swojej kultury organizacyjnej, musi dokonać 
transformacji propagującej jakość świadczonych usług i procesów, co znaleźć 
może swoje odzwierciedlenie także w działalności promującej czytelnictwo.

Ewolucję biblioteki naukowej można urzeczywistniać wieloma metodami, 
także poprzez promowanie kultury ciągłego doskonalenia, której egzemplifika-
cja powinna być podstawowym elementem polityki zarządzania, warunkującym 
promocję czytelnictwa. Rola kadry zarządzającej w powyższym ujęciu nie po-
winna ograniczać się tylko do delegowania zadań dla podległych zespołów, ale 
polegać na ciągłym ich wspieraniu oraz usuwaniu przeszkód organizacyjnych 
w podejmowanych przez nich działaniach na rzecz promocji czytelnictwa. Im-
plementacja koncepcji Lean Management może być realizowana w bibliotece na-
ukowej jako organizacji uczącej się, gdyż stwarza tej instytucji alternatywę efek-
tywnego uczenia się.

Jak mówi definicja: „Lean Management jest metodą zarządzania polegającą na 
ograniczaniu wykorzystania zasobów niezbędnych do sprawnego funkcjonowa-
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nia biblioteki i realizowania jej statutowych zadań, poprzez optymalizację, racjo-
nalizację oraz zwiększenie wydajności pracy, przy zachowaniu dotychczasowej 
jakości usług” [14, s. 172]. Z kolei według Jana Sójki Lean Management oznacza: 
„kreowanie oferty bibliotecznej odpowiadającej ścisłym potrzebom użytkownika 
i uruchamianie konkretnej usługi w momencie, kiedy nastąpi na nią zapotrzebo-
wanie” [12, s. 554]

Dzięki odpowiednio sprecyzowanym zasadom, zastosowanie koncepcji Lean 
Management w bibliotece naukowej, ukierunkowane może zostać na promocję 
czytelnictwa, pod warunkiem jednak dokonania zmian orientacji z funkcji na 
procesy, umożliwiające spłaszczenie struktury organizacyjnej dzięki koncentracji 
działań na procesach i delegowaniu uprawnień. W większości działania te przy-
bierają charakter zespołowy, przez co pracownicy mają możliwość lepszego ro-
zumienia i zaspokajania potrzeb użytkowników, poprawiając szybkość i jakość 
komunikacji, a tym samym promując usługi biblioteczne i przyczyniając się do 
wzrostu czytelnictwa. Biblioteka naukowa staje się instytucją uczącą się, umożli-
wiając swoim pracownikom nabycie kompetencji złożonego i całościowego trak-
towania zarówno sukcesów, jak i porażek.

Ciągła poprawa stanu funkcjonowania biblioteki naukowej pod kątem promo-
cji czytelnictwa, możliwa jest w drodze tworzenia zespołów w oparciu o kwa-
lifikacje pracowników, dysponujących odpowiednią wiedzą o oczekiwaniach 
użytkowników, co pozwoli lepiej wykorzystać umiejętności pracowników w od-
niesieniu do skrócenia czasu świadczenia usługi oraz czasu udzielania odpowie-
dzi na pojawiające się pytania. Członkowie zespołów opartych na kwalifikacjach 
powinni zostać ulokowani w jednym miejscu, co usprawni rozwiązywanie pro-
blemów, ale także umożliwi rozwijanie koncepcji szkoleń i podnoszenia kwalifi-
kacji w oparciu o praktykę [5, s. 27].

Działając zgodnie z zasadami Lean, należy dążyć do uzyskiwania sugestii od 
pracowników oraz wdrażania w życie ich pomysłów. Metoda kaizen, oparta na 
zaangażowanych zespołach pracujących nad rozwiązaniem konkretnego proble-
mu, daje każdemu prawo głosu. Pomysły związane z udoskonaleniami powinny 
zostać wdrażane, co pozwoli poczuć pracownikom radykalną poprawę. Spowo-
duje to również, że pracownikom biblioteki, mającym wsparcie ze strony kadry 
zarządzającej, zacznie zależeć na tym, aby bardziej efektywnie wykonywać swoją 
pracę. Wyeliminowanie marnotrawstwa pozwoli na pracę bezpieczną, łatwiejszą 
i mniej czasochłonną [12, s. 25-30].

Szacunek w stosunku do pracowników stanowi podstawę ich osobistego roz-
woju oraz rozwoju biblioteki i pociąga za sobą ciągłe doskonalenie fundamental-
nej kultury instytucji. Kiedy Lean stanie się już kulturą biblioteki, a każdy z jej 
pracowników częścią zespołu dostarczającego wartość użytkownikom, nie po-
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zostanie nic innego, jak tylko wdrożyć podstawowe zasady Lean Management, 
mające na celu promocję czytelnictwa w bibliotece naukowej, szczególnie w kwe-
stiach związanych z organizacją miejsca pracy. Implementacja tego procesu, od-
wołującego się jednak w większym stopniu do przesłanek natury psychologicznej 
niż technicznej, szczególnie w początkowej jego fazie, jest niezwykle skompli-
kowana, ponieważ dochodzi do konfrontacji istniejących sposobów zachowań, 
paradygmatów i przyzwyczajeń z założeniami nowej inicjatywy. Jednym z takich 
założeń jest wymagająca dojrzałych i odpowiednio przygotowanych pracowni-
ków praca standardowa, będąca projakościowym i proaktywnym narzędziem nie 
tylko dyscypliny oraz stabilizacji wprowadzanych usprawnień, ale również narzę-
dziem wspierającym doskonalenie i zaangażowanie pracowników.

Procesy przebiegające w ramach Lean Management koncentrują się na 
ukształtowaniu odpowiedniej kultury w organizacji. Proces doskonalenia trakto-
wany jest w tej metodzie jako fundament kultury organizacyjnej, podkreślający 
znaczenie rozwoju zawodowego pracowników pod kątem komunikacji, metod 
pracy, kreatywności i innowacyjności oraz motywacji, między innymi w dzia-
łaniach promujących czytelnictwo. Wspomniane umiejętności przeniesione na 
grunt biblioteki naukowej pozwalają jej pracownikom na ciągłe uczenie się, po-
przez pracę zespołową czy podczas eksperymentowania z nowymi pomysłami 
i rozwiązaniami w dziedzinie promocji czytelnictwa.

Idea Lean Management w bibliotece naukowej to również wartości duchowe 
traktowane jako forma wzbogacania pracy na poziomie operacyjnym. Ekspono-
wanie przez kadrę zarządzającą biblioteki określonych wartości wpływa na pra-
cowników, którzy przejmują wzorce przełożonych stając się bardziej odpowie-
dzialnymi, samodzielnymi i zaangażowanymi. Inicjatywa wdrożenia koncepcji 
„szczupłego” zarządzania w bibliotece naukowej wiąże się zasadniczo z oczeki-
waniami użytkowników. Zorientowanie na świadczenie usług dla użytkowników 
związanych z promocją czytelnictwa wymaga od pracowników biblioteki akcep-
tacji przesłania, że każde ich działanie powinno być zorientowane na oferowanie 
perfekcyjnie wykonanej pracy oraz analizowanie i zaspokajanie potrzeb coraz 
bardziej wymagających użytkowników. Nie można zatem pominąć kwestii, że 
kadra pracownicza w koncepcji Lean Management postrzegana jest jako najcen-
niejszy zasób biblioteki. Jej rozwój powinien przebiegać w korelacji z rozwojem 
biblioteki, przybierając formę planowania ścieżek kariery pracowniczej, rozwija-
nia zainteresowań i kwalifikacji zawodowych czy wykonywania pracy w określo-
nym czasie, miejscu i o określonej jakości.

Regularna komunikacja na wszystkich poziomach pracy powoduje w biblio-
tece spójny przepływ informacji, umożliwia również budowanie świadomości 
zasad obowiązujących wszystkich pracowników, czego przejawem stają się pożą-
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dane zachowania pracowników, niwelujące niską zdolność lub niechęć do współ-
pracy. Motywacja pracowników oraz pozytywne i otwarte myślenie, skorelowane 
z otwartością w komunikowaniu oczekiwań, zapowiada odpowiednią atmosferę 
współpracy opartej na zaufaniu, co powinno skłonić pracowników do zadawania 
pytań i zgłaszania własnych pomysłów.

Proces przekształcenia biblioteki naukowej związany jest niekiedy również 
z podejmowaniem pewnych działań, które często wymuszają redukcję zatrud-
nienia czy likwidację bądź łączenie agend. Przekształceń można dokonać tak-
że poprzez poprawę sposobu, w jaki biblioteka tworzy wartość dodaną. Często 
samo słowo „przekształcenie” utożsamia się z pewnym zestawem działań, które 
niejednokrotnie przez pracowników biblioteki postrzegane są jako zbędne, po-
nieważ uważają oni, że nie ma sensu zmieniać dotychczasowego sposobu pracy. 
Powszechną w bibliotekach jest mentalność „zawsze tak robiliśmy”, także w kwe-
stiach promocji nowych usług ukierunkowanych na wzrost czytelnictwa wśród 
jej użytkowników.

Istotą Lean Management jest uzyskiwanie poprawy efektywności i jakości, 
dzięki zmianom w organizacji pracy. W przypadku usług bibliotecznych świad-
czonych w bibliotekach naukowych nie wystarczy samo tylko zaprojektowanie 
zmian, ale konieczne jest przede wszystkim ich wdrożenie i utrzymanie. „Szczu-
pły” system zarządzania nakłada na kadrę zarządzającą obowiązek ciągłego do-
skonalenia, w którym to procesie uczestniczą również pracownicy. Ci ostatni 
ze względu na swoje zakresy obowiązków, wdrażają mniej usprawnień niż ich 
przełożeni. Kierownicy poszczególnych agend w bibliotekach powinni poddawać 
analizie efektywność realizacji codziennych celów i natychmiast reagować na za-
istniałe problemy, wprowadzając takie usprawnienia, które wyeliminują ponow-
ne pojawienie się problemu. Kierownicy, poprzez obserwację i analizę poszcze-
gólnych czynności, powinni proponować usprawnienia, które nie będą zmuszały 
pracowników do przeciążenia pracą, czy też do pracy „po godzinach”, a z których 
pomimo to wynikać będzie wzrost efektywności, a tym samym wzrost liczby za-
dowolonych czytających użytkowników [4, s. 34-56].

Kluczowego znaczenia w procesie wdrażania koncepcji Lean Management 
nabiera zatem zaangażowanie kadry zarządzającej. Dyrektor biblioteki nie może 
wyznaczyć koordynatora, który zajmować się będzie wprowadzaniem uspraw-
nień mających na celu podejmowanie działań promujących czytelnictwo, ponie-
waż on sam powinien być zaangażowany w ustalanie celów, stanowiąc tym sa-
mym wzór dla swoich pracowników. Takie zachowanie, reprezentujące postawę 
przekonania do Lean Management, pozwoli pracownikom uznać wprowadzane 
zmiany za słuszne oraz stanowić będzie motywację do dalszego działania. Zmia-
ny zainicjowane przez dyrektora biblioteki powinny być inspiracją dla pracowni-
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ków, przed którymi zostaną postawione wyzwania i którym zostanie powierzona 
odpowiedzialność za doskonalenie tych procesów.

Jednakże pełne zaangażowanie kadry zarządzającej w działania ukierunko-
wane na wprowadzanie zmian mających na celu promocję czytelnictwa, może 
przyczynić się do powstania problemu rutyny. Dyrektor biblioteki, podejmując 
się implementacji Lean, motywuje i nadzoruje swoich pracowników, co po pew-
nym czasie prowadzić może jednak do schematycznych zachowań, wyrażających 
się zaniedbywaniem sprawowania osobistej kontroli. Takie podejście negatywnie 
wpływa na pracowników oraz ich stosunek do wdrażanych zmian, ponieważ wi-
zja tego, dlaczego i jak zmiany te mają zostać wprowadzone, staje się dla nich nie-
jasna. Również sposób wdrażania zmian i rozmiar zaangażowania zasobów ludz-
kich, a także miara sukcesu, jaki biblioteka dzięki temu osiągnie, stanowią ważny 
priorytet, bez którego przepływ informacji i zaangażowanie zasobów ludzkich 
nie będą w pełni możliwe.

W oparciu o informacje dotyczące oczekiwań, poziomu satysfakcji czy nie-
zadowolenia użytkowników, kadra zarządzająca biblioteką powinna wyznaczyć, 
we wszystkich obszarach związanych z obsługą użytkownika, cele działania oraz 
priorytety odnoszące się do jakości obsługi użytkowników, jakości oferowanych 
im usług, jakości dostarczania tych usług oraz jakości zarządzania skargami użyt-
kowników. W modelu tym rozwiązywanie problemów będzie skutkować ciągłą 
poprawą i uczeniem się, co dla pracowników oznaczać będzie podejmowanie no-
wych wyzwań, a dla biblioteki – eliminowanie marnotrawstwa. Należy podkreślić, 
że marnotrawstwo w działaniach podejmowanych przez biblioteki maskowane 
jest często przez ich mocno rozproszoną strukturę organizacyjną. Każda agenda 
biblioteki specjalizuje się w konkretnej funkcji, którą, jak twierdzą pracownicy 
agendy, tylko oni mogą spełniać. Przyglądając się obiegowi książki w bibliotece, 
która musi przejść przez kilka agend, zanim zostanie udostępniona użytkowni-
kowi, można zauważyć, że czasami trafia ona na biurko osoby, która w danym 
dniu przebywa na zebraniu lub na biurko pracownika, który akurat wziął kilka 
dni urlopu. Dodając wszystkie kolejne opóźnienia, nasuwa się wniosek, że opra-
cowanie może zająć nawet do kilku tygodni, co zdecydowanie oddziałuje nega-
tywnie na rozwój aktywności czytelniczej użytkowników [10, s. 316-321].

Metoda Lean, traktując bibliotekę naukową jako organizację uczącą się, po-
zwala na udoskonalenie świadczonych przez nią usług, poprzez eliminację tzw. 
wąskich gardeł, z drugiej zaś strony poprzez tworzenie wyspecjalizowanych 
agend. Filozofia Lean Management opierając się na ustawicznej identyfikacji 
i eliminacji marnotrawstwa, powinna się odnosić w bibliotekach naukowych do 
zrozumienia, że marnotrawstwo to naprawdę marnotrawstwo, czyli coś, za co 
użytkownik nie chciałby płacić, a co bibliotece zabiera czas i zwiększa koszty. 
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Należy zacząć zauważać marnotrawstwo w codziennej pracy i podejmowanych 
działaniach. Marnotrawstwem może być zbyt długie oczekiwanie, czy ponowne 
wykonywanie jakiejś czynności z powodu nieprecyzyjnych czy niekompletnych 
informacji. Nie wystarczy jednak tylko dostrzegać to marnotrawstwo, ale należy 
zrozumieć, że można je wyeliminować [13, s. 27-34].

Doskonalenie należy rozpocząć od odwołania się do czasu taktu, stanowiącego 
jeden z najważniejszych elementów Lean. Wymusza on skupienie uwagi pracow-
ników biblioteki na użytkowniku. Nie można rozpocząć doskonalenia nie posia-
dając podstawowej wiedzy o tym, czym jest czas taktu. Czas taktu oznacza pracę 
zgodną z zapotrzebowaniem użytkownika. Zrozumienie koncepcji czasu taktu 
pozwoli zobaczyć pracownikom, w czym tkwi właściwe marnotrawstwo, zorga-
nizować przepływ i stworzyć system, umożliwiający, bez zbędnego oczekiwania 
i przestojów, szybką obsługę użytkowników, oddziałującą w znacznym stopniu 
na wzrost czytelnictwa. Czas taktu może okazać się kluczem do zakończenia pro-
blemów z nadgodzinami oraz permanentnym deficytem kadry na dyżurach [8].

Powiązanie tempa obsługi w bibliotece z zapotrzebowaniem użytkownika za 
pomocą czasu taktu ma krytyczne znaczenie dla podejmowanych działań. Dopa-
sowanie czasu cyklu obiegu książki w bibliotece do czasu taktu pozwoli odpowied-
nio reagować na zapotrzebowanie użytkownika w sposób generujący najmniej 
marnotrawstwa. Wprowadzenie metody czasu taktu pozwoli dostrzec i zrozumieć 
marnotrawstwo istniejące w bibliotekach. Ponieważ w tradycyjnych bibliotekach 
nie stosuje się koncepcji czasu taktu, uzyskanie wzrostu wydajności bez działania 
w kategoriach Lean Management nie jest możliwe. Podkreślić jednak należy, że 
przejście na myślenie i działanie w kategoriach Lean Management ma znaczenie 
strategiczne. Koncepcja czasu taktu stanowi potężną broń strategiczną. Pozwala 
dostrzec marnotrawstwo i wykorzystać wiele strategicznych możliwości.

Każdy pracownik zobowiązany jest do podejmowania decyzji w drodze kon-
sensusu, po starannym rozważeniu wszystkich możliwości i przy wykorzystaniu 
wiedzy, przez co biblioteka spełnia warunki organizacji uczącej się. Należy uni-
kać zachowań polegających na „przeskakiwaniu od pomysłu do rozwiązania” 
i promować wśród pracowników kulturę podejmowania decyzji opartą na zaist-
niałych faktach. Stanowić to będzie gwarancję, że każda decyzja została dokład-
nie przemyślana, a pracownik przed podjęciem kroku mającego wpływ na usługi 
świadczone użytkownikom, przeanalizował jego skutki.

Specyfika bibliotek naukowych pozwala na wdrożenie koncepcji „szczupłe-
go” zarządzania, ponieważ ich ukierunkowanie odnosi się do wyspecjalizowa-
nej grupy użytkowników, co umożliwia pracownikom biblioteki rozpoznanie ich 
bieżących i przyszłych potrzeb oraz skorelowanie polityki gromadzenia zbiorów 
z prowadzonymi przez nich badaniami naukowymi, a tym samym przyczynić 



299

się do wzrostu świadomości czytelniczej. Stworzenie użytkownikom możliwości 
współdecydowania o kształcie księgozbioru bibliotecznego, może prowadzić do 
unikania zakupów zbędnych pozycji oraz poszerzania zainteresowań czytelni-
czych [2, s. 509-512].

Transformacja na bazie Lean Management wymaga koncentracji na jednym 
zasadniczym celu: dostarczaniu wartości użytkownikom. Taką wartością pozo-
staje bez wątpienia czytelnictwo oraz jego rozwój. Nie należy jednak zaczynać 
transformacji wyłącznie po to, aby obniżyć koszty, ponieważ Lean będąc funda-
mentalną podstawą wszystkich podejmowanych działań, ma szansę stać się nową 
kulturą w bibliotece, ukierunkowaną zasadniczo na promocję czytelnictwa.

Nie można jednak pominąć faktu, że przy wprowadzeniu w bibliotece trans-
formacji Lean niezmiernie trudnym będzie skłonienie pracowników do prze-
strzegania pracy standaryzowanej. Powodem tego jest przeświadczenie, że wcześ-
niejszy sposób wykonywania przez nich pracy był zupełnie inny. Obserwując 
pięcioro pracowników biblioteki wykonujących to samo zadanie w tradycyjnym 
środowisku pracy można zauważyć, że żaden z nich nie będzie wykonywał go 
dokładnie tak samo. W rzeczywistości nawet ta sama osoba za każdym razem 
wykonuje daną czynność nieco inaczej. Wynika to stąd, że w tradycyjnym śro-
dowisku pracy nacisk kładzie się na efekt końcowy, a nie na to, jak wykonywana 
jest praca. Skłonienie pracowników biblioteki do przestrzegania pracy standa-
ryzowanej stanowi największe wyzwanie dla kadry zarządzającej, ponieważ jest 
to najtrudniejsza część transformacji. Można ją przeprowadzić tylko wówczas, 
gdy dyrektor biblioteki na nią nalega oraz regularnie sprawdza stopień wdrożenia 
standardów pracy.

Praca standaryzowana oznacza standardowy sposób, w jakim musi być wy-
konana każda czynność dodająca wartości, czyli właściwa praca ukierunkowa-
na w danym przypadku na promocję czytelnictwa. Każdy, kto wykonuje daną 
czynność, musi to robić w dokładnie taki sam sposób, czyli standardowy. Praca 
standaryzowana musi być określona dla każdego stanowiska, na którym tworzo-
na jest wartość. Wprowadzenie pracy standaryzowanej jest krytycznie istotne dla 
transformacji opartej na Lean Management, ponieważ stanowi ona podstawę do-
skonalenia. Bez wiedzy na temat standardowego sposobu wykonywania poszcze-
gólnych czynności nie można uzyskać informacji o udoskonaleniu. Poza tym bez 
wykonywania czynności za każdym razem tak samo, nie można uzyskać stałej 
jakości czy wydajności [7, s. 161-169].

Pracę standaryzowaną można wdrażać stopniowo tak, aby każdy pracownik 
biblioteki wiedział, jakie zadania na danym stanowisku należy wykonać, oraz 
znał kolejność i czas wykonywania każdego działania. Jeśli praca standaryzowa-
na zostanie poprawnie zdefiniowana umożliwi to szybkie przeszkolenie nowego 



300

pracownika lub kogoś, kto będzie pracował w jego zastępstwie. Możliwa będzie 
wówczas duża elastyczność w obsadzaniu stanowisk.

Stosowanie w praktyce nowych koncepcji zarządzania, zatem również przy-
stosowanie biblioteki naukowej do modelu Lean Management, należy rozpocząć 
od modyfikacji sposobu myślenia kadry zarządzającej w zakresie delegowania 
uprawnień oraz zainicjowania właściwych procesów komunikacyjnych, w któ-
rych istotnego znaczenia nabierają opinie pracowników oraz ich zaangażowa-
nie na wszystkich poziomach działalności biblioteki, co umożliwia przenoszenie 
wiedzy. Jest to szczególnie godne podkreślenia, ponieważ taka forma współpracy 
gwarantuje efektywność biblioteki w oczach jej użytkownika. Stąd zobligowanie 
kadry zarządzającej do wspierania rozwiązań systemowych wspierających mające 
nastąpić zmiany, musi być stosunkowo duże i zdeterminowane pod kątem plano-
wania status quo tej instytucji [9, s. 140-158].

Szybkie i metodyczne rozwiązywanie problemów stanowi nieodzowny ele-
ment ciągłego doskonalenia, które zakłada wdrażanie takich usprawnień, aby 
dany problem więcej już nie zaistniał. Poprzez odpowiednie procedury oraz 
odpowiednią informację o problemie, kadra zarządzająca „szczupłymi bibliote-
kami” powinna szybko identyfikować problem, znajdując jego przyczynę oraz 
eliminując go w oparciu o usprawnienia. Eliminowanie objawów, a nie przyczyn, 
prowadzi bowiem do powtarzania się problemu, co skutkować może zakłócenia-
mi w pracy biblioteki.

Zadanie dyrektora biblioteki polega zatem na zdefiniowaniu przyszłego kształ-
tu i stanu biblioteki, jak również na wyznaczeniu kierunków jej działania między 
innymi w zakresie promocji czytelnictwa. W oparciu o koncepcję Lean Manage-
ment należy ustalić wizję, strategie i cele podejmowanych w tej kwestii działań, 
stanowiące fundament wszelkich zmian. Implementacja tej filozofii nie powinna 
wynikać z samej chęci jej wdrożenia ze względu na narzędzia czy naśladowanie 
innych. Główny motyw jej zastosowania wyrażać się powinien w dążeniu do re-
alizacji zamierzonych celów i rozwiązania konkretnych problemów. Z tego wzglę-
du podejmowane działania powinny mieć charakter długoterminowy, warunku-
jący rozwój instytucji przez dłuższy okres czasu w oparciu o wdrożoną strategię. 
Nie bez znaczenia pozostają w tym względzie przeglądy działań strategicznych, 
podczas których kierownik danej agendy formułuje pewne założenia jako swój 
strategiczny priorytet, który oceniany będzie przez jego przełożonego pod kątem 
postępów w rozwiązywaniu problemów.

Zabiegając o wysoką jakość świadczonych usług oraz o satysfakcję użytkowni-
ków, biblioteki naukowe podejmują wiele inicjatyw, które powinny się przyczy-
niać do zwiększenia liczby zadowolonych czytelników, coraz chętniej korzystają-
cych z oferty bibliotek. Podejmowanie takich działań powinno oscylować wokół 
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upraszczania procesów bibliotecznych oraz wpływać na wzrost ich efektywności, 
co może umożliwić wykorzystanie w procesie wdrażania tych usprawnień opty-
malizacja oraz metoda „szczupłego” myślenia.

Odpowiedzialność za usprawnienie procesów bibliotecznych spoczywa na 
dyrektorze biblioteki. Jednakże szerokie działania oraz optymalizacja procesów 
bibliotecznych wymagają zaangażowania wielu osób, niezależnie od ich doświad-
czenia i miejsca zajmowanego w strukturze biblioteki. Aby uniknąć sytuacji 
związanych z niedostateczną wiedzą na temat metodologii wdrażania Lean Ma-
nagement lub jej całkowitym brakiem, należy kaskadowo przekazywać tę wiedzę, 
odpowiednio stopniując jej zakres, w zależności od zaangażowania pracowników. 
Dyrektor biblioteki proponuje metodę wdrożenia procesu usprawniającego, wy-
znacza jego cel i zakres. Podaje przykłady optymalizacji procesów bibliotecznych, 
definiuje marnotrawstwo oraz proponuje wykorzystanie narzędzi Lean, które po-
zytywnie wpłyną na kreatywność pracowników. Od wykształcenia umiejętności 
ciągłego doskonalenia oraz stosowania przez pracowników zasad „szczupłego” 
myślenia zależy sukces całej instytucji [1, s. 35].

Podnoszenie efektywności i jakości oferowanych przez bibliotekę usług uza-
leżnione jest od stopnia koncentracji pracowników i maksymalnego wykorzy-
stania ich umiejętności, jak również od udziału w szkoleniach oraz współpracy 
z innymi bibliotekami. Koordynacja wykształcenia, umiejętności oraz doświad-
czenia pracowników spowoduje dynamiczny wzrost sumarycznych kompetencji 
specjalistów zatrudnionych w bibliotekach.

W prace mające na celu udoskonalenie usług świadczonych przez bibliotekę 
oraz dostarczanie rozwiązań dla użytkowników należy zaangażować wszystkich 
pracowników. Kadra zarządzająca będzie pełnić rolę ekspertów merytorycznych 
oraz wspierać wdrożenie nowej koncepcji poprzez prowadzenie szkoleń i warsz-
tatów dla pracowników, jak również poprzez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów w oparciu o nowe strategie, które będą wychodzić naprzeciw zmieniającym 
się potrzebom i oczekiwaniom użytkowników.

W proponowanym modelu kadra zarządzająca biblioteką powinna wymagać 
od każdego pracownika osobistego zaangażowania w rozwiązywanie każdego 
problemu, dając mu możliwość dogłębnego zrozumienia zaistniałej sytuacji. 
W przypadku zgłoszonego przez użytkownika problemu należy podjąć działania 
mające na celu dokonanie analizy przyczynowo-skutkowej, której wyniki prze-
kazywane są następnie wszystkim pracownikom, celem wyeliminowania podob-
nych błędów w przyszłości.

Podejmowanie decyzji i właściwych działań ma wpływ na rozwiązywanie pro-
blemów, a rola kadry zarządzającej biblioteką polega na zauważaniu tych proble-
mów i reagowaniu na nie, co stanowi element kultury organizacyjnej bazującej 
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na procesie rozwiązywania problemów. W praktyce oznacza to, że obowiązkiem 
dyrektora biblioteki jest osobista kontrola miejsc pracy podległych mu pracowni-
ków, celem skonfrontowania wyobrażenia z faktami, co istotnie wpływa na pro-
ces zarządzania.

Wdrożenie strategii Lean Management w bibliotece wymaga zatem odejścia od 
tradycyjnego sposobu zarzadzania. Dyrektor biblioteki musi zmienić swoje na-
wyki i zaangażować się, koncentrując się przede wszystkim na dodawaniu warto-
ści oraz przewodzeniu działaniom uwzględniającym strategiczne implikacje dla 
istotnego wzrostu tworzonej wartości. Jego uwaga powinna się skupiać także na 
doskonaleniu procesów, a nie na marnowaniu czasu na ocenę wyników. Odejść 
powinien od tradycyjnego zarządzania wynikami i poświęcić swoją uwagę kiero-
waniu zmianami [3, s. 17].

Może to nastąpić jednak tylko wówczas, gdy kadra zarządzająca zrozumie, że 
jeżeli ma odnieść sukces, Lean musi stać się strategią oraz podstawą wszelkich 
działań. Lean Management jest podejściem strategicznym obejmującym wszyst-
kie działania. Nie można zatem delegować wprowadzania zmian na innych czy 
tylko nimi zarządzać. Konieczne jest zarządzanie nimi w widoczny sposób, po-
przez aktywne uczestnictwo w działaniach. Najważniejszą rzeczą jest transfor-
macja pracowników, którzy stają się aktywami, nabierającymi z czasem wartości. 
Wszystkie pomysły pochodzą od ludzi, którzy wykonują konkretną pracę, nie zaś 
od dyrektora biblioteki.

Postrzeganie koncepcji Lean Management wyłącznie jako zestawu narzędzi, 
które można wykorzystywać selektywnie, stanowić będzie tylko element bar-
dzo uogólnionej strategii. Przejście na strategię Lean Management nie oznacza 
zaniechania podejmowania działań, wcześniej uważanych za strategiczne. Na-
dal konieczne jest doskonalenie jakości oraz zwiększenie poziomu zadowolenia 
użytkownika. Lean Management jest strategią rozwoju opartą na czasie. Podej-
mowane kroki, nie tylko udoskonalą procesy dodające wartość, ale zredukują 
czas potrzebny do wykonania czynności związanych z obiegiem książki oraz ob-
sługą użytkownika, promując tym samym czytelnictwo.

Z teoretycznego punktu widzenia przejście tradycyjnie pojmowanego procesu 
tworzenia strategii na strategię opartą na koncepcji Lean Management wydaje się 
być proste i oczywiste. Problemem jest jednak wprowadzenie jej w bibliotece co 
najmniej z dwóch powodów. Pierwszy z nich odnosi się do rekonfiguracji obec-
nej struktury biblioteki do tej zgodnej z koncepcją Lean Management, co pozwoli 
dostrzec i wyeliminować marnotrawstwo. Drugi natomiast wiąże się z kwestią 
oporu pracowników każdego szczebla. Stąd nie można delegować wdrażania 
Lean Management na niższe szczeble w bibliotece. Bez silnego przywództwa ze 
strony kadry kierowniczej nawet niewielkie osiągnięcia zostaną zniweczone. Za-
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pobiec temu może jedynie bardzo zdeterminowana kadra kierownicza, posiada-
jąca sprecyzowane cele i aktywnie stymulująca zmiany [6, s. 351-359].

Koncepcja Lean Management pozwoli w bibliotece na bezpośrednie powiąza-
nie obsługi użytkownika z pracą poszczególnych agend, skracając w ten sposób 
czas realizacji obiegu książki oraz poprawiając obsługę użytkownika. Lean Mana-
gement stworzy także powiązanie między pracownikami biblioteki a jej użytkow-
nikami, co pozytywnie wpłynie na morale wszystkich pracowników, a potrzeby 
czytelnicze użytkowników staną się czynnikiem determinującym pracę.
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Hanna Grabowska

Organizacja i przebieg warsztatów dla 
bibliotekarzy w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Bergen jako przykład funkcjonowania 
instytucji w otoczeniu globalnym

O tym, że kraje rozwinięte zmierzają w kierunku opartej na wiedzy gospodar-
ki informacyjnej pisał już Peter Drucker. Dzisiejsza gospodarka jest gospodarką 
kreatywną, której siła polega na tworzeniu z owej wiedzy nowych użytecznych 
form. Wiedza oraz informacja to narzędzia i materiały kreatywności [1, s. 61]. 
Podporą gospodarki kreatywnej są instytucje, które tworzą „społeczną strukturę 
kreatywności”, a w jej ramach: nowe systemy dla kreatywności technologicznej 
i przedsiębiorczości; nowe, bardziej efektywne modele dla produkcji towarów 
i usług oraz szerokie środowisko społeczno-kulturalno-geograficzne, przyjazne 
dla wszelkiego rodzaju kreatywności [1, s. 65].

Niewątpliwie swego rodzaju podporą gospodarki kreatywnej są ośrodki uni-
wersyteckie, które inicjują i wspierają szereg form aktywności sprzyjających roz-
wojowi społecznej struktury kreatywności, na przykład Uniwersytet w Bergen.

Jedną z form nowego sytemu powstałego dla rozwoju kreatywności technolo-
gicznej i przedsiębiorczości jest wirtualizacja rozumiana w kontekście sieciowego 
kreowania wartości. Zjawisko to charakteryzuje postępujący, dynamiczny rozwój 
gospodarki sieciowej oraz towarzysząca mu globalizacja. Czynniki te wzajemnie 
się przenikają i napędzają dalsze, częstokroć nieprzewidywalne zmiany w życiu 
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społeczno-gospodarczym. Obecna rewolucja elektroniczna, oceniana jako jedno 
z najważniejszych intelektualnych osiągnięć ludzkości, jest produktem najbar-
dziej zaawansowanej nauki, techniki i zarządzania. Globalizacja z kolei wydaje 
się przyspieszać opisywane przez technologie informatyczne przeobrażenia. Kon-
cepcję gospodarki sieciowej – inaczej zwanej gospodarką cyfrową, e-gospodarką, 
gospodarką internetową czy wirtualną – można rozpatrywać w kategoriach:

• sfery informatycznej, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i ich wpływu na procesy i reguły rządzące w gospodarce;

• sfery organizacyjno-zarządczej, czyli zjawisk, relacji i powiązań pomię-
dzy podmiotami oraz rozległości ich działania, z kluczowym znaczeniem 
współpracy we współczesnych metodach kreowania wartości;

• sfery teoretycznej, w której rozgrywa się dyskusja m.in. nad zasadnością ko-
nieczności wyodrębnienia i wyartykułowania znaczenia teorii sieci jako al-
ternatywy w stosunku do np. teorii kosztów transakcyjnych, do niedawna 
skutecznie tłumaczącej wiele procesów zachodzących w gospodarce [5, s. 24].

W niniejszym artykule zostaną omówione głównie zmiany dotyczące funkcjo-
nowania sfery organizacyjno-zarządczej, wynikające z tworzenia nowych, kre-
atywnych struktur i układów sieciowych w otaczającym środowisku.

Układami sieciowymi, których dotyczą zmiany w aspekcie organizacyjno-za-
rządczym są biblioteki akademickie, a przykładem zastosowania tych innowacyj-
nych form zarządzania tygodniowe warsztaty pod nazwą „Staff Mobility Week” 
(SMW), zorganizowane przez Uniwersytet w Bergen (University in Bergen – 
UIB) dla określonych grup zawodowych z uczelni europejskich. Powodem zasto-
sowania nowoczesnych, kreatywnych narzędzi w zarządzaniu siecią bibliotek jest 
sprostanie wymogom globalizującego się otoczenia, a sposobem osiągnięcia tego 
celu – wykorzystanie relacji niezbędnych do współpracy oraz szeregu powiązań 
pomiędzy podmiotami. Ponadto w ramach zidentyfikowanego celu, jaki postawił 
przed sobą Uniwersytet w Bergen, czyli organizacji warsztatów dla pracowników 
uczelni wyższych, można zauważyć, że jest to organizacja, która działa w oparciu 
o model zarządzania społecznego. Ta kategoria pojęciowa odnosi się do orga-
nizacji społecznych (przedsiębiorstw społecznych, organizacji non profit), które 
ze względu na ukierunkowanie na realizację specyficznych, społecznych celów, 
wymagają aplikacji partycypacyjnych formuł pojmowania i realizacji funkcji za-
rządzania, a w konsekwencji odznaczają się specyficzną kulturą organizacyjną [2, 
s. 16]. Perspektywa zarządzania społecznego znajdzie także swoje odzwierciedle-
nie w niniejszym tekście.

Pojęcia: gospodarka kreatywna, wirtualizacja, sieciowe kreowanie wartości, 
zarządzanie społeczne można powiązać z Uniwersytetem w Bergen, wskazując na 
jego funkcjonowanie w otoczeniu globalnym. Bergen to malowniczo położone 
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na styku Morza Północnego i Norweskiego miasto, które stanowi ważny ośrodek 
naukowy i kulturalny. Uniwersytet w Bergen został założony w 1948 r. Zloka-
lizowany jest na dwóch przestrzeniach Årstadvollen, gdzie w pobliżu uczelnia-
nych klinik Haukeland i Haraldsplass można studiować stomatologię, medycynę 
i ochronę zdrowia oraz Nygårdshøyden, gdzie kształcą się studenci w zakresie: 
socjologii, nauk przyrodniczych, psychologii, sztuk pięknych i prawa. Uczelnia 
jest wyjątkowo pięknie wpleciona w geograficzny, historyczny i kulturalny cha-
rakter regionu. Uniwersytet w Bergen jest zaangażowany i aktywnie uczestniczy 
w kształtowaniu relacji o charakterze międzynarodowej współpracy w dziedzinie 
badań naukowych i dydaktyki. Uczelnia funkcjonuje w oparciu o podpisane umo-
wy dwustronne z innymi jednostkami uniwersyteckimi, instytucjami badawczy-
mi i akademickimi centrami doskonalenia jakości kształcenia. UIB współpracuje 
z uczelniami z krajów zarówno rozwijających się, jak i z krajów trzeciego świata 
w dziedzinach medycyny, ubóstwa oraz zarządzania zasobami ludzkimi [8].

Na początku czerwca 2013 r. na Uniwersytecie w Bergen zostały po raz czwar-
ty zorganizowane warsztaty dla pracowników uniwersyteckich pracujących na 
stanowiskach informatycznych, administracyjnych i bibliotecznych. Działanie to 
wiąże się z realizacją podstawowych kanonów zawartych w idei ekonomii spo-
łecznej, która wskazuje na konieczność racjonalnego i efektywnego działania na 
rzecz dobra ogółu społeczeństwa oraz aktywizacji uczestników tego procesu [2, 
s. 30]. W teorii organizacji i zarządzania w zasadzie bezsprzecznie przyjmuje się, 
że każda organizacja znaczy tyle, ile stanowi potencjał intelektualny, zdolności, 
motywacje, chęć do podejmowania inicjatyw oraz kreatywność funkcjonujących 
w jej ramach pracowników. Organizacja warsztatów w Bergen wymagała niewąt-
pliwie posiadania przez pracowników tych wszystkich cech. Efektem kilkumie-
sięcznych starań było zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie warszta-
tów dla wspomnianych trzech grup pracowników, którzy uczestniczyli w szeregu 
spotkań, prelekcji, wykładów, pracując indywidualnie i zespołowo oraz dzieląc 
się swoimi obserwacjami i doświadczeniami zawodowymi. Planowanie działań 
poprzedzających przeprowadzenie w czerwcu warsztatów zaczęło się już jesienią 
2012 r. Wówczas zaplanowano schemat dotarcia do potencjalnych uczestników 
oraz rozpoczęto proces rekrutacji, trwający od lutego 2013 r. W trakcie procesu 
rekrutacji uwzględniono krytyczną rolę technologii informacyjno-komunikacyj-
nych wykorzystywanych w rozwoju gospodarki sieciowej.

Perspektywa sieci społecznych wnosi wkład w różne aspekty analizy strate-
gii współpracy. Wskazuje na fakt, że sieci mogą być cennym źródłem informacji 
stanowiącej szanse dla nowych relacji partnerskich. Członkostwo ustanowionej 
sieci społecznej może zredukować koszty koordynacji między partnerami i kosz-
ty zabezpieczeń przeciw przywłaszczaniu zastrzeżonych aktywów, takich jak np. 
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technologia. Wcześniejsze więzi zwiększają pewność partnerów co do możliwoś-
ci tworzenia aliansu na podstawie bardziej elastycznych umów międzyorganiza-
cyjnych i mniej kosztownych struktur zarządczych. Przez wzmacnianie zaufania 
między partnerami i ich gotowość do kooperacji sieci społeczne wpływają na 
trwałość aliansów i ich pomyślną ewolucję [7, s. 82].

Platformą służącą do rozprzestrzenienia informacji o warsztatach w sieci bi-
bliotek akademickich stało się wirtualne środowisko, które można zdefiniować 
jako wielowymiarowy system sieci komputerowych, aplikacji, komputerów oraz 
danych i informacji w nich zgromadzonych. Za sprawą swoich własności i moż-
liwości wykorzystania przez użytkowników determinuje on szereg zmian w życiu 
społeczno-gospodarczym, w tym w funkcjonowaniu organizacji [5, s. 60]. Wir-
tualnego środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie gospodarki sieciowej nie 
można rozpatrywać w oderwaniu od podmiotów korzystających z jego poten-
cjału, nadających wirtualnej przestrzeni konkretną wartość i funkcję. To właśnie 
organizacje, w tym przypadku biblioteki oraz ich klienci wewnętrzni, a więc pra-
cownicy organizujący i uczestniczący w warsztatach, aktywnie wykorzystywali 
wirtualną przestrzeń, świadczyli o jej wadze i znaczeniu. To swego rodzaju „sieć 
relacji”, w ramach której pomiędzy różnymi podmiotami dochodzi do interakcji. 
Dobór elementów składowych wirtualnego środowiska pod względem ich wy-
dajności, użyteczności, funkcjonalności czy łatwości w zastosowaniu determinu-
je popularność jego wykorzystania wśród użytkowników.

Możliwość uczestniczenia w warsztatach poprzedzał zatem proces rekrutacji, 
a wszystkie informacje zostały umieszczone na stronie internetowej UIB w za-
kładce „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Kandydaci docierali do tej informacji 
samodzielnie, poszukując danych dotyczących możliwości rozwoju, podniesie-
nia kwalifikacji zawodowych czy wymiany doświadczeń. Czasami byli infor-
mowani i zachęcani do udziału w warsztatach przez przełożonych bądź osoby 
odpowiedzialne za rozwój i doskonalenie kadry uniwersyteckiej. Osobom, które 
wcześniej wysłały zgłoszenia dotyczące chęci udziału w wymianie pracowników, 
np. w ramach programu Erasmus, propozycja dotycząca udziału w warsztatach 
została przesłana indywidualnie za pomocą poczty elektronicznej. Część kan-
dydatów skorzystała z rekomendacji poprzednich uczestników zamieszczonych 
w Internecie (media społecznościowe, blogi), bądź przekazanych osobiście.

W ramach procesu rekrutacji należało przesłać curriculum vitae oraz uzasadnić 
potrzebę uczestnictwa w warsztatach. Kandydatów obowiązywała znajomość ję-
zyka angielskiego, a jedną uczelnię mógł reprezentować jeden kandydat. W przy-
padku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata w macierzystych ośrodkach 
uniwersyteckich odbywała się rekrutacja wewnętrzna, podczas której brano pod 
uwagę m.in. staż pracy, chęć rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz spełnienie 
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kryteriów wyznaczonych przez organizatorów warsztatów. Oprócz tego kandy-
daci mieli przygotować prezentację na temat macierzystej uczelni i zobowiązać 
się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Komisja rekrutacyjna brała pod 
uwagę charakter współpracy istniejącej pomiędzy poszczególnymi uniwersyteta-
mi bądź możliwość jej nawiązania. Proces rekrutacji trwał dwa miesiące i obej-
mował wybór łącznie ponad 40 osób do grup: informatycznej, administracyjnej 
i bibliotecznej oraz stworzenie listy rezerwowej kandydatów. Istotnym krokiem 
do uzyskania zrozumienia, jak należy powoływać zespoły do konkretnych zadań, 
jest stworzenie procesu do przejrzystej i obiektywnej oceny kwalifikacji, postaw 
i doświadczeń personelu [6, s. 170].

Chętnych rekrutowano pod kątem stworzenia możliwie najbardziej zróżnico-
wanych – pod względem stażu pracy, zajmowanego stanowiska czy zaintereso-
wań – grup, co niewątpliwie miało sprzyjać pracy kreatywnej. Kandydaci zobo-
wiązani byli do uzyskania środków na opłacenie podróży oraz pobytu, natomiast 
nie uiszczali dodatkowych opłat wynikających z tytułu organizacji warsztatów, 
które pokrywał Uniwersytet w Bergen. Takie działanie wynikało z faktu, iż koszty 
podróży i utrzymania w Norwegii stanowią niebagatelną kwotę.

Na uwagę zasługuje to, że oprócz podstawowych danych dotyczących możli-
wości uczestniczenia w SMW oraz zamieszczenia programu warsztatów dla każ-
dej z grup, platforma zawierała szereg dodatkowych informacji, jak np.: archi-
wum z relacją z poprzednich warsztatów, zakładkę z praktycznymi informacjami 
(takimi jak: zakwaterowanie, prognoza pogody, mapa kampusu uniwersyteckie-
go, infrastruktura komunikacyjna z lotniska, dworca itd.), informacje dotyczące 
organizowanej rekreacji i możliwości udziału w niej osób towarzyszących, spo-
sób finansowania wyjazdu, dane kontaktowe organizatorów i koordynatorów 
poszczególnych grup, możliwość korzystania z Wi-Fi itd. Konstrukcja strony 
internetowej i komplementarność zawartych w niej informacji wykazuje zestaw 
cech charakterystycznych dla środowiska wirtualnego. Jedną z nich jest możli-
wość szybkiej komunikacji w sieci wirtualnej, oparta na dokładności, aktualności 
i szerokim zakresie podanych informacji, co sprzyja kształtowaniu pomyślnych 
relacji pomiędzy uczestnikami. Kolejną cechą środowiska wirtualnego jest jego 
interaktywność, którą należy rozumieć jako stopień, w jakim użytkownicy mogą 
uczestniczyć w zmienianiu jego formy i treści w czasie rzeczywistym. Przykładem 
interaktywności środowiska wirtualnego jest model komunikacji symetrycznej, 
w którym przekaz płynie od wielu nadawców do wielu odbiorców, a rola jednych 
i drugich nie jest z góry zdeterminowana i może ulegać dynamicznym zmianom. 
Odmianą takiego modelu komunikacji są media społecznościowe, gdzie zanika 
podział na nadawców i odbiorców komunikatu, a ciężar komunikacji i tworzenia 
zasobów sieci przeniesiony jest na użytkowników, którzy mają możliwość pro-
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wadzenia dialogu między sobą, co określa się mianem modelu wielu-do-wielu, 
oraz tworzenia wirtualnych społeczności [5, s. 66]. Osoby odpowiedzialne za 
zaprojektowanie strony internetowej SMW brały pod uwagę jej interaktywność, 
dlatego zawierała ona linki zachęcające do korzystania ze specjalnie do tego celu 
utworzonych platform w mediach społecznościowych, takich jak Facebook czy 
Twitter. Po zakończeniu warsztatów na stronie zostały zamieszczone także pre-
zentacje przygotowane przez uczestników i organizatorów.

Efektem procesu rekrutacji było wytypowanie 42 uczestników, w tym: 15 bi-
bliotekarzy, 16 specjalistów IT oraz 11 pracowników administracyjnych. Kan-
dydaci zostali poinformowani drogą mailową o wynikach postępowania rekru-
tacyjnego oraz poproszeni o przesłanie zdjęcia i informacji dotyczących danych 
osobowych, kraju pochodzenia, zakresu pracy zawodowej, zainteresowań, adresu 
e-mail oraz zgody na publikację tych informacji w broszurze informacyjnej, którą 
otrzymają wszyscy uczestnicy warsztatów. Takie działanie wiąże się z kształtowa-
niem kultury organizacyjnej, co w przypadku zarządzania społecznego organiza-
cją stanowi fundament i spoiwo całokształtu realizowanych działań. Zarządzanie 
społeczne jednoznacznie odnosi się do zbiorowości organizacyjnych, dla których 
idee, wartości, normy – to elementy kluczowe, w oparciu o które dokonuje się 
przekształcenia umiejętności, zdolności, kapitału intelektualnego i zaangażowa-
nia w efekty pracy. Kultura organizacyjna jednostki sprawia, że członkowie spo-
łeczności przeformułowują sposób swojego myślenia z funkcji „muszę” na „chcę”. 
Widząc wysoki poziom i ogromny wkład pracy wniesiony w organizację warsz-
tatów, uczestnicy odczuwali większą motywację do współpracy oraz zaspokajali 
potrzebę poczucia przynależności i uznania, co stanowiło czynnik integrujący 
całokształt działań [2, s. 105].

Uczestnicy warsztatów pochodzili z kilkunastu krajów Europy: Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Niemiec, Danii, Austrii, Czech, Irlandii, Grecji, Łotwy, Węgier, 
Hiszpanii, Litwy, Rumunii, Słowenii. Polskę reprezentowali pracownicy dwóch 
bibliotek – Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz Biblioteki Dolnośląskiej 
Szkoły Wyższej. Intencją organizatorów warsztatów stało się stworzenie wspól-
noty, która w oczach ludzi kreatywnych wydawać się będzie atrakcyjna. Było to 
możliwe dzięki otwarciu się na różnorodność i zainwestowaniu własnych zaso-
bów w taki sposób, który będzie wspierał kreatywność we wszystkich jej wymia-
rach i aspektach. Nie ulega wątpliwości, że uniwersytet stanowi kluczową insty-
tucję dla kreatywnej gospodarki. Funkcja uniwersytetu nie ogranicza się jedynie 
do realizacji kolejnych projektów badawczo-rozwojowych, ale przyczynia się 
także do rozwoju regionalnego. W związku z tym powinna pełnić trzy funkcje 
kreatywnego miejsca, zwane w skrócie „trzy T”, tj. wspierać rozwój technologii, 
przyciągać utalentowanych ludzi oraz tworzyć otwarty i tolerancyjny klimat do 
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pracy. Należy zauważyć, że żaden uniwersytet nie osiągnie tych celów, działając 
w pojedynkę. Potrzebna jest wspólnota – w obrębie której uczelnia funkcjonuje 
– zdolna do absorbowania i wykorzystywania innowacji i technologii, jakie uni-
wersytet generuje [1, s. 303].

Żeby przyciągnąć utalentowanych ludzi do udziału w tygodniowych warszta-
tach, organizatorzy opracowali bogaty program dla grup pracowników: techno-
logii informatycznych, administracyjnych i bibliotecznych. Oprócz codziennych 
zajęć w zespołach, organizatorzy zadbali także o atrakcyjną ofertę rekreacyjną 
dla wszystkich uczestników, która sprzyjała wymianie doświadczeń, integracji 
i nawiązywaniu kontaktów. W dniu ceremonii otwarcia SMW, oprócz rejestra-
cji uczestników, rozdania materiałów konferencyjnych, przemówień wicerekto-
ra oraz koordynatorów grup, przywitano uczestników ciekawym wykładem na 
temat historii, tradycji i roli nauki w Norwegii. Istotne okazało się także prze-
kazanie praktycznych informacji na temat lokalnych zwyczajów, infrastruktu-
ry miasta, punktów medycznych i innych kwestii organizacyjnych. Wieczorem 
uczestnicy zostali zaproszeni na wycieczkę po mieście z miejscowym przewod-
nikiem, co okazało się pomocne w zaznajomieniu się z topografią miasta oraz 
zwróciło uwagę uczestników na ogrom zabytków, charakter i atmosferę miejsca.

Następnego dnia rano uczestnicy w ramach swoich grup przedstawiali prezen-
tacje dotyczące miejsca i charakteru wykonywanej pracy. Prelegenci z grupy bi-
bliotekarzy zostali poproszeni o przygotowanie wystąpienia dotyczącego marke-
tingu biblioteki, jej zasobów i usług. Dzięki temu pozostali uczestnicy otrzymali 
także dokładne informacje dotyczące miejsca pochodzenia, zajmowanego stano-
wiska i zainteresowań zawodowych swoich kolegów. Każdy uczestnik miał do 
dyspozycji 10 minut na zaprezentowanie swojej koncepcji, po czym wyznaczone 
zostało kolejne 10 minut na pytania, dyskusję i wnioski. Czas wystąpienia był 
restrykcyjnie przestrzegany, wznoszono żółtą, ostrzegawczą kartkę po 8 minu-
tach wystąpienia i czerwoną po przekroczeniu wyznaczonego czasu. Dzięki temu 
uczestnicy byli zdyscyplinowani, a element humorystyczny podczas wystąpienia 
sprzyjał wykształceniu nieformalnej atmosfery.

Podczas kolejnych dni warsztatowych bibliotekarze pogłębiali wiedzę i umie-
jętności, uczestnicząc w zajęciach praktycznych z zakresu: najlepszych praktyk 
w dziedzinie zarządzania; bibliotekoznawstwa opartego na przykładach płyną-
cych z innych dziedzin wiedzy, np. z medycyny; digitalizacji rozmaitych zasobów 
i ich udostępniania na przykładzie kolekcji zdjęć zgromadzonej w Oddziale Zbio-
rów Specjalnych i wielu innych. Podczas trwających przez tydzień warsztatów 
można było zauważyć, jak znakomicie funkcjonuje jeden z elementów kultury 
społecznej, a mianowicie przyjazne środowisko społeczne, otwarte na wszelkie 
formy kreatywności – artystycznej, kulturalnej, ale także technologicznej i eko-
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nomicznej. Środowisko takie zapewnia podstawowy ekosystem lub habitat, 
w którym ukorzenia się i uaktywnia wiele wymiarów kreatywności. Kreatywne 
środowisko społeczne, jakie niewątpliwie tworzyli uczestnicy i koordynatorzy 
warsztatów, sprzyjało wymianie doświadczeń, a także ułatwiało wymianę myśli 
i spostrzeżeń. Tworzyło też swego rodzaju mechanizm, który przyciągał nowe, 
kreatywne osoby. Warto zauważyć, że dzisiaj kreatywność nie polega na nagłej 
eksplozji innowacji w przemyśle high-tech, ale na wkroczeniu w erę kreatywnoś-
ci wszechobecnej, która przesiąka do wszystkich sfer gospodarki i społeczeństwa 
[1, s. 71].

Podczas warsztatów bibliotekarze zapoznali się między innymi z koncepcją 
formułowania pytań PICO, składającą się z czterech elementów. Nazwy tych 
elementów pochodzą od pierwszych liter angielskich słów: patient, population, 
problem (pacjent, populacja, problem), intervention (interwencja), comparison 
(porównanie), outcome (wynik). Model ten został przeniesiony na grunt biblio-
tekoznawstwa z nauk medycznych, gdzie służył i nadal jest wykorzystywany do 
wykształcania niezbędnych umiejętności dotyczących zadawania precyzyjnie 
sformułowanych pytań przez lekarza podczas stawiania diagnozy. W metodzie 
tej po pierwsze, prosi się pacjenta o opisanie swoich dolegliwości, a zatem w spo-
sób precyzyjny i zwięzły stara się dotrzeć do określenia problemu, który go trapi. 
Po drugie, rozważa się, jakiego rodzaju interwencję, czyli sposób leczenia, można 
wdrożyć. Następnie analizuje się kwestię interwencji porównawczej, czyli zesta-
wia różne alternatywne formy leczenia. Na końcu konkluduje się nad tym, do 
czego prowadzi taki rodzaj terapii i czy uzyskane efekty będą satysfakcjonujące 
dla pacjenta. Okazuje się, że metoda PICO znajduje zastosowanie w formuło-
waniu zapytań czy fraz potrzebnych do przeszukiwania międzynarodowych baz 
danych, takich jak Medline czy CINAHL. Podzielenie pytania na cztery elementy, 
czyli: rodzaj problemu, sposób jego rozwiązania, porównanie z innymi metoda-
mi, uzyskany wynik pomaga sformułować odpowiednie frazy wyszukiwawcze. 
Stosując metodę PICO warto zadbać o jednoczesne wskazywanie synonimów, 
których najprawdopodobniej użyli autorzy w swoich publikacjach, co przyczynia 
się do zwiększenia uzyskanych rezultatów wyszukiwawczych. Podczas warszta-
tów bibliotekarze otrzymali zestaw artykułów prasowych i za pomocą metody 
PICO formułowali odpowiedni zestaw słów kluczowych potrzebnych do prze-
szukiwania baz danych. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Bergen studenci prze-
chodzą odpowiednie szkolenia w celu sprawniejszego korzystania z baz danych, 
m.in. opierające się na tej metodzie [4].

Jeden z paneli warsztatowych poświęcony został przedstawieniu rozwiązania 
na zagospodarowanie przestrzeni czytelniczej w Bibliotece Medycznej i Denty-
stycznej. Kiedy podjęto decyzję o usunięciu z półek wszystkich czasopism, do 
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których czytelnicy mają dostęp online zauważono wzrost wolnej przestrzeni i za-
częto zastanawiać się, w jaki sposób najlepszy dla czytelników ją wykorzystać. 
Bibliotekarze uznali, że nie mogą takiej decyzji podejmować, nie licząc się ze 
zdaniem użytkowników i dlatego postanowiono skorzystać z metody Evidence 
based practice (EBM – Działania oparte na dowodach), która łączy trzy procesy, 
tj.: własną wiedzę, najlepsze przykłady zaobserwowane na zewnątrz oraz oczeki-
wania grupy docelowej. Szczegółowo proces ten składa się z sześciu elementów, 
tj. refleksji, określenia problemu, zgłębienia literatury przedmiotu, szacowania 
danych, wdrożenia rozwiązania, oceny.

Do trwającej trzy miesiące pracy nad projektem zagospodarowania wolnej 
przestrzeni w bibliotece powołano trzy osoby – pracowników tej placówki. Na 
pierwszym spotkaniu omówiono harmonogram spotkań i przystąpiono do zgłę-
bienia literatury oraz poszukania rozwiązań problemu w innych bibliotekach. Li-
teratura przedmiotu ugruntowała wiedzę bibliotekarzy dotyczącą zawsze aktual-
nej potrzeby czytelników do pracy w ciszy, ale także zapewnienia różnorodnej 
przestrzeni ułatwiającej koncentrację, współpracę, komunikację i socjalizację, 
potrzeby zagwarantowania pomieszczeń do pracy indywidualnej i zespołowej 
oraz wygodnych sof do relaksu. Jednocześnie wśród grupy docelowej – czytelni-
ków – przeprowadzono ankiety, z których wynikało, że studenci oczekują zarów-
no więcej miejsc do pracy w ciszy, jak i pracy w zespole. Dokonano także obser-
wacji własnych dotyczących wykorzystania stanowisk komputerowych, z których 
wynikało, że 5% użytkowników korzysta z laptopów, 35% użytkowników pracuje 
bez komputerów, zaś 60% użytkowników używa komputerów bibliotecznych. Po-
nadto zaobserwowano, że na 53 stanowiska komputerowe przypada najwyżej 32 
użytkowników, stąd wniosek, że nie ma potrzeby tworzenia większej liczby takich 
miejsc. Na platformie Facebook utworzono forum dyskusyjne dotyczące zago-
spodarowania wolnej przestrzeni w bibliotece, a na jej terenie ustawiono kilka 
flipchartów i zachęcano do oceny konkretnych pomysłów, z których wynikało, 
że istnieje potrzeba utworzenia miejsc sprzyjających odpoczynkowi. Analizując 
wszystkie rezultaty, zdecydowano się przeznaczyć wolną przestrzeń w bibliotece 
na pracę indywidualną, tworząc specjalnie do tego celu wydzielone pomieszcze-
nia. W pozostałej części ustawiono wygodne fotele i krzesła sprzyjające pracy 
w grupach oraz wypoczynkowi. Obecnie bibliotekarze zastanawiają się, jak za-
gospodarować białą ścianę, która została po remoncie. Pomysłów nie brakuje, 
począwszy od położenia tapety imitującej las, po cyklicznie zmieniane graffiti 
wykonywane przez studentów. Być może i w tym przypadku metoda EBM okaże 
się skuteczna [3].

Podczas pracy nad zagospodarowaniem wolnej przestrzeni bibliotecznej 
można było zaobserwować wykorzystanie struktury sieciowej, która nie jest 
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zjawiskiem rewolucyjnym, ale ewolucyjnym, gdyż od dawna ludzie, tworząc 
nowe wartości intelektualne, wymieniali informacje, komunikowali się z myślą 
o umożliwieniu upowszechnienia wiedzy oraz możliwości osiągnięcia korzyści 
na bazie wypracowanych przez innych wartości.

Podczas warsztatów wyznaczono czas poświęcony spotkaniom indywidual-
nym uczestników z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej w Bergen. Wcześ-
niej rozesłana została informacja na ten temat i chętni wskazywali obszar wła-
snych zainteresowań zawodowych, na których podstawie organizatorzy umawiali 
spotkania z osobą reprezentującą daną dziedzinę.

Oprócz paneli warsztatowych, prelekcji, dyskusji, pracy indywidualnej i gru-
powej organizatorzy zadbali o aktywny wypoczynek dla uczestników, w ramach 
którego zorganizowano wyjazd i zwiedzanie rafinerii Mongstad, gdzie rocznie 
wydobywane jest 12 mln ton ropy naftowej. To największy tego typu obiekt 
w Norwegii, którego 79% udziałów posiada koncern Statoil, a 21% Shell. Ogrom-
ne wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarły zespoły naukowców, którzy pra-
cują nad technologicznie zaawansowanymi procesami związanymi z wydobywa-
niem surowca dla konkurujących ze sobą koncernów.

Wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w Bergen wywiera także corocznie organizowana wycieczka integracyjna – 
niespodzianka dla jej pracowników. Miejsce i cel wyjazdu owiane są tajemnicą, 
uczestnicy otrzymują jedynie wiadomość e-mail dotyczącą jego daty, miejsca 
spotkania i rzeczy, które należy zabrać. W tym roku bibliotekarze, a także część 
uczestników SMW, popłynęli statkiem na wyspę, na której podzieleni na dru-
żyny rywalizowali w rozmaitych konkurencjach. Na podstawie mapy, pływając 
kajakiem, poszukiwano informacji o ukrytym skarbie, strzelano z łuku, szuka-
no niepasujących eksponatów umieszczonych celowo na wystawie w pobliskim 
muzeum itd. Losowy dobór rywalizujących ze sobą grup miał na celu integrację 
całego zespołu bibliotekarzy, a konkurowanie prowokowało do nawiązywania 
szybkiej i efektywnej współpracy.

Podjęta inicjatywa organizacji tygodniowych warsztatów na Uniwersy-
tecie w  Bergen była możliwa, dlatego że jest to instytucja spełniająca wymogi 
współczesnej organizacji, która funkcjonuje jak system otwarty, nie tylko dąży 
do wymiany zasobów ze środowiskiem – otoczeniem reprezentowanym przez 
inne podmioty, ale również ewoluuje, dostosowując się stale do zmiennych wa-
runków. Ewolucja organizowanych warsztatów rozpoczęła się już podczas uro-
czystego ich zakończenia, kiedy – oprócz przemówienia wicerektora i rozdania 
certyfikatów – wszystkie grupy podsumowywały tydzień warsztatów, wskazując 
na plusy i minusy ich organizacji. Ewolucja ta będzie trwała także wtedy, kiedy 
pracownicy – w ramach sieciowego kreowania wartości – przekażą zdobytą wie-
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dzę i doświadczenie swoim współpracownikom, a być może nawet wdrożą część 
poznanych rozwiązań. Wpływ na organizację przyszłorocznych warsztatów UIB 
związany jest z podsumowaniem ankiet ewaluacyjnych, które zostały rozesłane 
do uczestników z prośbą o dokonanie oceny wszystkich elementów warsztatów. 
Pisząc o fenomenie warsztatów w Bergen można stwierdzić, że „klucz do sukcesu 
leży w stworzeniu takiego miejsca, gdzie będą mogły kwitnąć kreatywne dozna-
nia” [1, s. 293]. A Uniwersytetowi w Bergen z pewnością się to udało.
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Zarządzanie przez jakość odpowiedzią 
na nowe funkcje społeczne bibliotek

Czy można realizować nowe funkcje, nie zmieniając sposobu zarządzania or-
ganizacją? Czy może zmiana jest konieczna, albo pożądana? Te pytania należy 
rozważyć, by stwierdzić, czy zarządzanie przez jakość może być odpowiedzią na 
nowe funkcje społeczne bibliotek. Nowe, społeczne funkcje bibliotek opierają się 
głównie na kontakcie z klientem; biblioteka staje się instytucją kultury, centrum 
informacji – trzecim miejscem [20, s. 17-22]. Klient coraz większą wagę przywią-
zuje do jakości oferowanych mu usług, jest wymagający. Przyczynami wzrostu 
wymagań jakościowych są m.in.:

• nowe uregulowania prawne – każdy zawód, profesja czy nawet rola społecz-
na obwarowane są zespołem norm, wytycznych czy dyrektyw. Prawo lokal-
ne, krajowe, a nawet unijne wskazuje, iż jakość jest jedną z cech, o którą 
należy dbać wykonując swoje obowiązki;

• działania przedsiębiorstw – wysoka jakość oferowanych na rynku produk-
tów, nowe technologie, obietnice i zwiastuny lepszych produktów. Wszystko 
to pokazuje, że klient ma prawo do najlepszych produktów i usług, o naj-
wyżej jakości;

• zaostrzona konkurencja – powoduje, iż jakość staje się kartą przetargową, 
która może zaważyć na pozycji organizacji na rynku. Konkurenci sami 
wskazują, iż jakość jest cechą, która ma dać im przewagę w walce o klienta 
[8, s. 16].

By sprostać nowym funkcjom i rosnącym oczekiwaniom czytelników, nie-
zbędna jest zmiana sposobu zarządzania biblioteką.
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Już na początku XX w. pierwsze firmy, m.in. Ford Motor Company, zaczę-
ły kontrolować jakość produktów uznając tym samym, iż jakość może stanowić 
o cenie produktu1. Wyroby o niższej jakości, niż zakładana, były sprzedawane po 
niższej cenie, a przy nieakceptowalnym poziomie jakości – wycofywane. Kon-
trola jakości była pierwszym krokiem do zarządzania przez jakość. W latach 20. 
XX w. zauważono, że kontrola każdego ukończonego produktu jest bardzo cza-
sochłonna, a co za tym idzie – kosztowna. Dodatkowo weryfikacja jakości na 
tym etapie powodowała, iż produkt tracił na wartości. Bardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem była precyzyjna kontrola jakości produktu na każdym etapie pro-
dukcji. Do tego celu Walter Shewhart z American Bell Telephone Laboratories 
opracował karty kontrolne, które miały eliminować czynniki systematycznie 
zakłócające przebieg procesu wytwórczego i obniżające jakość produktów [6, 
s. 8-9]. Tak powstała idea zapewniania jakości (ang. quality assurance).

Zastosowanie podejścia jakościowego w działalności niekomercyjnej, w ad-
ministracji publicznej, wdrożono w Kanadzie w 1995 r. Dwa lata później w Pol-
sce w Kwidzynie rozpoczął się proces wdrażania 15 procedur jakościowych. Na 
dobre trend jakościowy zagościł w naszym kraju dopiero w 1999 r., po reformie 
administracji samorządowej. Powstało wówczas ok. 80 systemów zapewnienia ja-
kości [2, s. 55; 3, s. 63]. Od kontroli jakości (ang. quality control), poprzez systemy 
zapewnienia jakości (ang. quality assurance) wykonano dwa kroki w kierunku 
zarządzania przez jakość.

Kompleksowe zarządzanie przez jakość – Total Quality Management (TQM), 
to „sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na jakości, oparty na udzia-
le wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego 
sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz wszystkich członków organizacji i dla 
społeczeństwa” [19]. Podstawowe zasady TQM to:

• ukierunkowanie na dobrą jakość produktów i usług;
• ustalenie głównego celu organizacji zgodnego z polityką projakościową;
• udział pracowników w procesie zarządzania;
• szkolenie pracowników;
• tworzenie zespołów pracowniczych ds. rozwiązywania problemów;
• prowadzenie badań metodami statystycznymi;
• długoterminowe planowanie;
• przekonanie pracowników, że efektywność zależy od całej organizacji, a nie 

tylko od poszczególnych osób [5, s. 34-35].

1 Produkt w rozumieniu marketingowym, to każdy obiekt rynkowej wymiany oraz wszystko, 
co może być oferowane na rynku. Produktem może być więc dobro materialne, usługa, miejsce, 
organizacja bądź idea.



318

Na zarządzanie jakością składają się trzy zasadnicze etapy: planowanie jakości, 
kontrola jakości i podnoszenie jakości. Należy odpowiedzieć na pytania: co chce-
my robić?, co już robimy? oraz jak możemy robić to lepiej? W przypadku placówek 
bibliotecznych zarządzanie jakością należało by zacząć od określenia misji biblio-
teki i dookreślenia docelowej grupy użytkowników. Następnie należy rozpoznać 
potrzeby klientów (ujawnione i ukryte), w kontekście potrzeb ustalić cel główny 
i pośrednie, a następnie zaplanować realizację celów poprzez odpowiednie za-
projektowanie usług. W końcowym etapie trzeba zmierzyć, czy efekty są zgodne 
z zamierzeniami (celami) oraz zapewnić system ciągłego doskonalenia i zwięk-
szania poziomu jakości świadczonych usług [21, s. 12].

Filozofię TQM najlepiej odzwierciedlają metody stosowane w procesie kom-
pleksowego zarządzania jakością. Pomagają one w ocenie i doskonaleniu jakości 
oferowanych produktów i usług. W tabeli 1 przedstawiono różne metody zarzą-
dzania jakością.

Tabela 1
 Rodzaje metod zarządzania przez jakość

Metoda Zastosowanie Zalety Wady

1 2 3 4

Benchmarking Ocena jakości
Poprawa jakości

•  Dogłębna analiza konkurencji;
•  Podążanie za najlepszym;
•  Łatwość powielania już wdro-

żonych działań;

•  Długotrwałość procesu;
•  Ograniczenie innowacyj-

ności;
•  Wysokie koszty;

ServQual Ocena jakości
•  Wyniki stanowią zdanie doce-

lowych odbiorów;
•  Niewielki koszt wykonania 

badania;

•  Uzależnienie od chęci użyt-
kowników;

•  Badanie obejmuje tylko 
aktualnych klientów;

LibQual Ocena jakości
•  Wyniki stanowią zdanie doce-

lowych odbiorów;
•  Niewielki koszt wykonania 

badania;

•  Wyniki stanowią zdanie 
docelowych odbiorów;

•  Niewielki koszt wykonania 
badania;

Metoda 
Hernona 
i Altmana

Ocena jakości
•  Niewielki koszt wykonania 

badania;
•  Szeroka perspektywa;

•  Czasochłonność badań;

Outsourcing Poprawa jakości

•  Minimalizacja kosztów;
•  Przesunięcie odpowiedzialności 

za usługę;

•  Zmniejszona kontrola nad 
procesem;

•  Możliwość konieczności 
zwolnień pracowniczych 
(demotywacja pozostałych 
pracowników);

Just in time 
(JIT)

Ekonomika jakości
Poprawa jakości 

•  Minimalizacja czasu koniecz-
nego do wytworzenia produktu;

•  Odpowiadanie na konkretne 
potrzeby (brak złogów magazy-
nowych);

•  Możliwy dłuższy czas oczeki-
wania na produkt/usługę;
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1 2 3 4

Kanban Ekonomika jakości
Poprawa jakości

•  Minimalizacja czasu ko-
niecznego do wytworzenia 
produktu;

•  Odpowiadanie na konkretne 
potrzeby (brak złogów maga-
zynowych);

•  Możliwy dłuższy czas ocze-
kiwania na produkt/usługę;

•  Niesamodzielność systemu 
(działa efektywnie tylko  
w ramach JIT);

5S Poprawa jakości

•  Nie wymaga dużego zaanga-
żowania czasowego;

•  Pracownicy wypracowują 
dobre nawyki;

•  Zmniejszanie komfortu 
pracy (brak możliwości  
udomawiania przestrzeni);

Metoda Taguchi Ocena jakości
Ekonomika jakości

•  Odwołuje się bezpośrednio 
do ekonomiki jakości – wyso-
kiej wartości dla organizacji;

•  Łączy ocenę z poprawą  
i ekonomiką jakości  
(metoda trzy w jednym);

•  Metoda jest skomplikowana  
i czasochłonna;

Kaizen Poprawa jakości

•  Bezpośredni wpływ wszyst-
kich pracowników na wzrost 
jakości;

•  Stopniowe wprowadzanie 
zmiany (małe kroki);

•  Długi czas wdrażania  
metody poprawy jakości;

•  Uzależnienie od chęci 
pracowników do zgłasza-
nia pomysłów na poprawę 
jakości;

Business Process 
Reengenering 
(BPR)

Poprawa jakości

•  Nauka elastyczności;
•  Ciągłe działanie;

•  Nie pozwala na przyzwy-
czajenia;

•  Wymaga ciągłej reorganiza-
cji pracy;

Statystyczna 
kontrola procesu 
(SPC)

Ocena jakości
•  Obiektywność wyników;
•  Pełna zrozumiałość sposobu 

pomiaru efektów;

•  Problem z odzwierciedle-
niem różnych rodzajów 
pracy;

Failure Mode and 
Effects Analysis 
(FMEA)

Poprawa jakości

•  Maksymalnie skraca czas 
naprawy uchybienia;

•  Minimalizuje obawę w sytu-
acjach trudnych i niecodzien-
nych;

•  Wymaga nakładu czasu;
•  Brak natychmiastowych 

efektów;

Quality Function 
Deployment 
(QFD)

Poprawa jakości

•  Produkt/usługa tworzone pod 
klienta;

•  Podążanie za trendami rynku;

•  Zwraca uwagę na aspekty 
techniczne, które nie muszą 
interesować klienta oraz któ-
rych może nie zrozumieć;

Design of Experi-
ments (DOE) Poprawa jakości

•  Faktyczne doświadczenie 
produktu;

•  Możliwość przypadkowego 
wzrostu jakości;

•  Kosztowność;
•  Czasochłonność;

Raport 8D Poprawa jakości

•  Współpracuje z innymi 
metodami;

•  Zakłada współpracę co naj-
mniej kilku osób;

•  Pracochłonność;

Six Sigma Poprawa jakości

•  Eliminuje uchybienia na eta-
pie produkcji – niedopuszcze-
nie do produkcji wadliwego 
towaru;

•  Celem jest unikanie (czegoś) 
zamiast dążenie (do czegoś) 
– ludzie lepiej pracują na ce-
lach wyrażonych pozytywnie 
i postępowo;

Źródło: opracowanie własne.
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Benchmarking to metoda oparta na porównywaniu swoich działań do in-
nych organizacji, sprawdzania siebie w kontekście otoczenia. Jest ona niezbędna 
w TQM, gdyż daje wiedzę, w którym miejscu, pod względem jakości usług, znaj-
duje się biblioteka. Składa się z kliku etapów: wyboru przedmiotu oceny bench-
markingowej, rozpoznania współuczestników benchmarkingu, zbierania i ana-
lizy informacji oraz ulepszenia badanej usługi. Odpowiednio dobrany partner 
benchmarkingu pozwala na ciągłe „ściganie” konkurenta i poprawianie jakości 
procesów. Mówi się także o benchmarkiengu wewnętrznym, za pomocą które-
go ocenia się pracę działów/sekcji tej samej biblioteki. Benchmarking pomaga 
w analizie rynku oraz powielaniu działań zwiększających jakość usług, hamuje 
natomiast innowacyjność i jest bardzo czasochłonny [5, s. 100-110; 9, s. 241-247; 
17, s. 102-105; 18, s. 128-134; 24, s. 150-152].

Servqual ocenia jakość poprzez stopień zaspokojenia potrzeb i oczekiwań 
klientów. Podstawą tej metody jest model rozbieżności jakości usług, czyli okreś-
lenie różnicy pomiędzy percepcją wykonania usługi, a oczekiwaniami jakościo-
wymi ze strony klienta wobec usługi. Wspomnianą różnicę Servqual określa mia-
nem luki. W analizie dokonywanej tą metodą, zazwyczaj bierze się pod uwagę 
pięć kryteriów:

• dogodność, konkretyzację usługi (wygląd, urządzenie, udogodnienia, per-
sonel, komunikację);

• niezawodność, rzetelność (wykonywanie usług solidnie i dokładnie);
• szybkość obsługi, reagowanie (gotowość personelu, szybkość zaspokojenia 

potrzeb);
• fachowość, poczucie pewności (wiedza pracowników, uprzejmość, komu-

nikacja);
• empatię (indywidualne traktowanie, troska o czytelnika).
Narzędziem służącym do analizy jest kwestionariusz Servqual, który podzie-

lony jest na dwie części. W pierwszej respondenci określają swoje oczekiwania, 
zaś w drugiej, pytania dotyczą percepcji poziomu świadczonych usług. Dodatko-
wo kwestionariusz można wzbogacić o trzecią część, mierzącą relatywną wartość 
pięciu kluczowych kryteriów poprzez rozdysponowanie puli 100 punktów po-
między nie [9, s. 280-290; 25, s. 66-72].

LibQual+ stanowi dostosowanie metody Servqual do środowiska bibliotecz-
nego. Opiera się na podobnych założeniach, co jego pierwowzór lecz zmody-
fikowano w nim kluczowe aspekty – wymiary. Fachowość, poczucie pewności, 
empatię i szybkość obsługi oraz rzetelność zamieniono w jeden wymiar – wpływ 
usługi. Rozszerzono dogodność i konkretyzację usług do biblioteki jako miej-
sca. Poza rzetelnością i niezawodnością dodano dwa nowe aspekty: dostęp do 
informacji (powszechność dostępu) oraz samodzielność (zdolność biblioteki do 
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kształtowania samodzielności czytelnika). W kwestionariuszu znalazły się trzy 
skale określające poziom oczekiwań: pożądany, postrzegany i minimalny. Wpro-
wadzenie trzeciej skali daje bibliotekarzom informacje o strefie tolerancji i naj-
niższym poziomie akceptowalności jakości usługi [25, s. 72-75].

Metoda Hernona i Altmana, podobnie jak LibQual+, służy do oceny poziomu 
jakości. Autorzy dostrzegli jednak istotę zmiany perspektywy. Zachęcają, by nie 
ograniczać się tylko do badania klientów i przeprowadzać pomiary z perspekty-
wy biblioteki, klientów, organizacji i społeczeństwa. Altman i Hernon wyodręb-
nili 11 najważniejszych obszarów, które powinny podlegać ocenie w bibliotekach. 
Są to: zasoby, środowisko fizyczne, zespół ludzi, funkcje, procesy, klienci, spo-
łeczność (jako potencjalni użytkownicy), stopień wykorzystania zasobów, usługi, 
oczekiwany efekt, konsekwencje [25, s. 76-78].

Outsourcing to metoda poprawy jakości poprzez wykorzystanie zasobów ze-
wnętrznych. Wydzielone procesy przekazuje się do realizacji firmom zewnętrz-
nym. Pomaga to zmniejszyć koszty, przesunąć odpowiedzialność za proces, 
a  także neutralizuje konieczność zakupu sprzętu, aparatury czy dodatkowego 
szkolenia kadry. Wadą outsourcingu jest zmniejszona kontrola nad zleconym 
procesem, możliwość konieczności zwolnień, a także możliwość niezrozumienia 
zlecenia przez wykonawców [4, s. 80-83; 17, s. 111-112].

Just in Time to system identyfikacji problemów operacyjnych. Ma on za zada-
nie poprawienie efektywności systemu poprzez realizowanie usług według ściśle 
określonych zasad, przy jednoczesnej kontroli kosztów. Finalnie usługa ma być 
świadczona szybciej, lepiej i precyzyjniej. Ważną cechą tego systemu jest dąże-
nie do eliminacji strat, czyli tworzenie usługi pod konkretne potrzeby czytelnika 
zamiast tworzenia usługi, która na niego czeka. Zaletą systemu jest standaryza-
cja procesów i odpowiedź na konkretne potrzeby. Wadą może być dłuższy okres 
oczekiwania na produkt/usługę, która nie została wcześniej przygotowana. Syste-
mem wspierającym Just In Time jest system Kanban [9, s. 233-237; 10, s. 220-223; 
17, s. 105-106; 24, s. 146-149].

System Kanban zakłada zaprzestanie magazynowania. Każdy podzespół 
w produkcji, tak jak każda składowa usługi, ma być wytworzony i dostarczony 
dopiero w momencie zaistnienia potrzeby jej użycia. Co prawda system ten za-
kłada momenty przestoju produkcji, jednak nakłada wtedy na pracowników inne 
obowiązki. Pracownicy są w 100% efektywni, pomijany jest bufor magazynowy, 
czyli niweluje się koszty przestrzeni magazynowej. Dodatkowo organizacja ma 
mniej środków zamrożonych w toku pracy. System opiera się na dwóch kartach: 
produkcyjnej P-Kanban i przewozowej C-Kanban. Wytwórca produktu może go 
stworzyć tylko wtedy, kiedy otrzyma kartę produkcyjną (konkretne zamówienie 
klienta), a dostarczyciel nie szuka produktu, a czeka na jego wytworzenie – nie 
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serwuje klientowi produktu częściowo relewantnego, lecz w 100% zgodny z za-
mówieniem [9, s. 237-239; 10, s. 224-225; 24, s. 149-150].

Nazwa metody 5S pochodzi od pięciu japońskich słów zaczynających się na li-
terę S: seri (selekcja), seito (systematyka), seiso (sprzątanie), seiketsu (standaryza-
cja) oraz shitsuke (samodyscyplina). Poprzez selekcję rozumie się eliminację nie-
potrzebnych narzędzi, produktów, dokumentów. Systematyka dotyczy porządku 
i gotowości do natychmiastowego działania, zaś sprzątanie stanowiska pracy 
wraz ze standaryzacją działań porządkowych ma stać się nawykiem poprzez sa-
modyscyplinę. Stosowanie systemu 5S pozwala na uniwersalne przygotowanie 
stanowiska tak, by każdy mógł rozpocząć na nim pracę niezwłocznie po odejściu 
poprzednika. Ma to duże znaczenie w przypadku stanowisk, które dzielą pra-
cownicy różnych zmian. Dodatkowo znaczący jest walor estetyczny, widoczne 
jest tylko to, co jest niezbędne do pracy i służące do wykonywania obowiązków. 
Wadą tej metody może być brak poczucia bezpieczeństwa wskutek niedopusz-
czania do udomawiania przestrzeni [9, s. 225-228; 13, s. 83-84].

Metoda Taguchi zakłada opracowanie efektywnej technologii produkcji od-
pornej na uchybienia od pożądanego efektu jakościowego. W celu osiągnięcia 
poszukiwanego efektu należy odpowiedzieć na pytania: jak oszacować jakość pro-
duktu?, jak podnieść jakość przy zachowaniu ekonomicznych kosztów?, jak kon-
trolować i utrzymywać koszty na odpowiednim poziomie? Do szacowania jakości 
produktu Taguchi przyjmuje dwie wartości: funkcję strat jakości oraz stosunek 
sygnału do zakłócenia. W dalszych etapach opiera się na teorii unikania strat. 
Metoda Taguchi wyodrębnia trzy podstawowe typy zakłóceń: zewnętrzne (np. 
warunki atmosferyczne, wpływ środowiska), wewnętrzne (np. starzenie się ma-
szyn, zmiana wskaźników) oraz zakłócenia pomiędzy produktami – generowane 
niedoskonałości w procesach powodujące różnice między produktami tego sa-
mego procesu [9, s. 254-259; 10, s. 241-245; 24, s. 153-156].

Kaizen to metoda małych kroków w dążeniu do zwiększenia poziomu jakości. 
Polega na wdrażaniu serii ciągłych, drobnych ulepszeń produktu. Ważne jest, że 
metoda zakłada pozyskiwanie pomysłów na ulepszenia od pracowników na każ-
dym szczeblu organizacji. Na proces Kaizen składa się 7 etapów:

1. Zdefiniowanie obszaru usprawnień.
2. Analiza i selekcja kluczowych problemów.
3. Identyfikacja powodów usprawnień.
4. Zaplanowanie środków zaradczych.
5. Implementacja.
6. Porównanie rezultatów.
7. Standaryzacja.
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Doświadczenia firm, które wprowadziły Kaizen pokazują, że najlepiej metoda 
ta działa w oparciu o system projektowy. Po uzmysłowieniu sobie możliwości wy-
stępowania problemów w różnych procesach, pomysły na ulepszenie produktu 
lub usługi zostają skonceptualizowane w ramach projektów pracowniczych. Spe-
cjalna komisja regularnie rozpatruje projekty i podejmuje decyzje o wdrożeniu 
efektywnych pomysłów. Pracownicy mają wpływ na pracę, którą wykonują, zaś 
pracodawcy uzyskują całą rzeszę ekspertów [9, s. 229-233; 10, s. 215-220].

Business Process Reengineering to metoda nieco kontrowersyjna. Przez jed-
nych jest traktowana jako narzędzie wspierające TQM, przez innych jako idea 
nadrzędna, dla której TQM stanowi jedynie pomoc. Oba ugrupowania są zgod-
ne, co do jednego – reengineering to metoda uzyskiwania przewagi nad konku-
rencją wskutek wprowadzania ciągłych zmian. To filozofia i strategia działania 
innowacyjnego, metoda przeprojektowywania i modernizacji procesów bizneso-
wych w celu osiągnięcia zysków. Do cech charakterystycznych reengineeringu 
można zaliczyć:

• łączenie kilku stanowisk w jedno – w wyniku koncentracji odpowiedzial-
ności jedna osoba lub jeden zespół odpowiedzialna(y) jest za cały proces. 
Ogranicza to liczbę błędów oraz niweluje opóźnienia;

• kompresję pionową – skrócenie ścieżki podejmowania decyzji w celu szyb-
szego reagowania oraz ograniczania kosztów pośrednich menedżerów;

• zachowanie naturalnego przebiegu procesu – delinearyzacja procesów – 
wiele czynności wykonywanych jest równocześnie, co przyspiesza proces 
i pozwala na zachowanie naturalnego przebiegu;

• wielowariantowość procesów – wiele wersji danego produktu/usługi two-
rzonych jest dla użytkowników o różnych preferencjach;

• redukcję sprawdzania i kontroli – minimalizowane są czynności nie zwięk-
szające wartości produktu/usługi z punku widzenia klienta; pozostaje tylko 
niezbędna kontrola;

• redukcję zewnętrznych punktów stycznych – ograniczenie możliwości poja-
wienia się niespójnych danych wymagających czasu na uzgodnienie;

• case manager – nadzoruje bardziej złożony proces, jest punktem kontak-
towym pomiędzy klientem, a osobami faktycznie wykonującymi produkt/
usługę;

• powszechne zastosowanie działań hybrydowych – stosowanie centralizacji 
i decentralizacji w ramach tego samego procesu [9, s. 270-280; 17, s. 106-110].

Statystyczna kontrola procesu, nazywana także statystycznym sterowaniem 
procesem, polega na usprawnieniu przebiegu pracy oraz redukcji odchyleń za 
pomocą narzędzi statystycznych. Narzucenie odpowiednich norm ilościowych 
na pracowników odpowiedzialnych za określoną czynność powoduje, że czują 
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się oni bardziej zmotywowani – widzą cel, do którego należy dążyć, mają punkt 
odniesienia [10, s. 234-237; 13, s. 71-77; 24, s. 152].

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) to metoda analizy błędów oraz 
ich skutków. Stosowana jest dla uzyskania informacji o przyczynach obniżenia 
jakości produktu/usługi, a także samego procesu. W ramach FMEA najpierw 
identyfikuje się elementy składowe produktu/usługi, następnie sporządza listy 
możliwych błędów dla określonych części oraz możliwe skutki i przyczyny. Ko-
lejnym krokiem jest obliczenie wskaźnika oceny (O), który bierze pod uwagę 
prawdopodobieństwo wystąpienia (We) i wykrycia (Wy) błędu oraz poziom 
istotności (I) dla klienta (W = We * Wy * I). Ostatnim krokiem jest wskazanie 
działań naprawczych dla błędów o najwyższym wskaźniku oceny. Powoduje to, iż 
na błędy najważniejsze z punktu widzenia powyższych trzech cech, będą przygo-
towane procedury natychmiastowej reakcji i naprawy. Umożliwi to ekspresową 
reakcję na błąd, bez udziału zespołu ekspertów czy osób decyzyjnych. Metoda, 
co prawda, wymaga poświęcenia czasu w momencie zapoczątkowania tworzenia 
nowego produktu/usługi, jednakże w razie awarii, skraca czas naprawy do mini-
mum, gdyż nie jest już wówczas wymagana analiza problemu i wybór sposobu 
naprawy, a można przejść od razu do działania. FMEA jest doskonałą metodą 
prewencyjną, do zastosowania w każdej organizacji realizującej jakikolwiek pro-
ces [9, s. 251-254; 10, s. 237-241; 13, s. 59-67; 17, s. 116; 24, s. 152-156].

Quality Function Deployment (QFD) to metoda, której nazwa w języku pol-
skim tłumaczona jest jako rozwinięcie funkcji jakości. Metoda QFD opiera się na 
zabiegu przekładania wymagań rynku na sposób prowadzenia procesu w organi-
zacji. Największą korzyścią jest stałe podążanie za wymaganiami rynku. Proces 
tworzenia produktu/usługi modyfikowany jest tak, by zawsze był towarem pożą-
danym. Podstawowym narzędziem QFD jest schemat nazywany „domem jakoś-
ci”. Łączy on w sobie dwie płaszczyzny wskaźników: wymagania klienta oraz pa-
rametry techniczne wyrobu/usługi. W miejscu przecięcia się płaszczyzn powstaje 
„matryca zależności”, która określa zależność pomiędzy aspektami technicznymi 
a wizją klienta. Metoda QFD pomaga tworzyć usługę w największym stopniu 
zgodną z wymaganiami czytelników, przy jednoczesnym wskazaniu na mody-
fikacje wewnątrz parametrów technicznych, co ma duży wpływ na ekonomikę 
jakości [9, s. 259-270; 10, s. 245-256; 13, s. 68-71; 17, s. 113-115; 24, s. 156-160].

Design of Experiments (DOE) to metoda projektowania eksperymentów 
w celu uzyskania produktów/usług o wyższej jakości. Ważne jest, by na etapie 
projektowania określić zmienne wpływające na eksperyment, by w przypadku 
jego powodzenia móc odtworzyć jego przebieg. Wśród czynników oddziałują-
cych na wyrób i proces wskazuje się: czynniki sterowalne (np. struktura procesu, 
narzędzia), czynniki niesterowalne (np. kwalifikacje personelu, właściwości sto-
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sowanych materiałów), czynniki zakłócające zewnętrzne (np. niejednorodność 
materiałów wejściowych, czynniki atmosferyczne) oraz wewnętrzne (np. starze-
nie się materiału, zmęczenie pracownika). DOE umożliwia projektowanie nowe-
go produktu lub usługi, a nie tylko empirycznej obserwacji już po ich wprowa-
dzeniu, jednakże jest metodą kosztowną i czasochłonną [13, s. 77-79; 17, s. 116].

Raport 8D to metoda służąca do rozwiązywania problemów w celu lepszej  
realizacji procesu oraz uzyskania produktu lub usługi o wyższej jakości. Opiera 
się, jak sama nazwa wskazuje, na ośmiu krokach:

• Krok 1D: powołanie zespołu 8D – powstający zespół musi posiadać wie-
dzę, czas, kompetencje i uprawnienia do rozwiązania problemu. Dobrze jest 
wyłonić spośród członków lidera, który będzie koordynował prace zespołu.

• Krok 2D: zdefiniowanie problemu – problem powinien być zdefiniowany 
w sposób mierzalny. Można do tego celu użyć różnych narzędzi, np. SMART.

• Krok 3D: wdrożenie i weryfikacja tymczasowych działań powstrzymujących 
– należy wdrożyć działania korygujące błędy. Odbiorca usługi nie powinien 
odczuć efektów zaistniałej sytuacji. Działania mają charakter czasowy, do 
momentu wykrycia i zneutralizowania źródła błędu.

• Krok 4D: określenie i weryfikacja podstawowych przyczyn – ważne jest 
rozpatrzenie wszelkich możliwych przyczyn, by dotrzeć do źródła błędu. 
W określaniu źródeł problemów doskonale sprawdzają się takie narzędzia 
jak: 5WHY oraz diagram Ishikawy.

• Krok 5D: wybór i weryfikacja działań korygujących – należy opracować 
trwałą metodę korygującą upewniając się, że nie spowoduje ona skutków 
ubocznych i całkowicie wyeliminuje problem. Warto odnaleźć alternatywny 
sposób na wypadek niepowodzenia pierwszego działania korygującego.

• Krok 6D: wdrażanie ciągłych działań korygujących – niezbędny jest harmo-
nogram działań korygujących, a także opracowanie metod monitorowania 
ich skuteczności i efektywności.

• Krok 7D: zapobieganie ponownemu wystąpieniu – opracowanie metod 
wczesnego ostrzegania o podobnym problemie oraz działań uniemożliwia-
jących ponowne pojawienie się błędu.

• Krok 8D: raport o zakończeniu działań – ważne jest dzielenie się wiedzą, 
a właściwie wymiana wiedzy, by w przyszłości móc korzystać z doświadczeń 
innych zespołów 8D.

Metoda 8D wykorzystuje wiele narzędzi, doskonale sprawdza się także jako uzu-
pełnienie innych metod, jak np. Failure Mode and Effect Analysis [13, s. 79-82].

Kolejna metoda Six Sigma – służy eliminacji błędów. Zakłada możliwość wy-
stąpienia nieprawidłowości maksymalnie trzy razy na milion możliwości popeł-
nienia błędu. Six Sigma skupia się na wprowadzeniu poprawek na etapie trwania 
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procesów. Nie analizuje gotowych produktów lub usług, które mogą zawierać de-
fekty. Dla zrozumienia metody niezbędne jest poznanie jej sześciu filarów:

1. Skupienie uwagi na użytkowniku (procesy, produkty i usługi zgodne bądź 
przewyższające oczekiwania klienta – satysfakcja użytkownika jest najważ-
niejsza).

2. Zarządzanie poprzez dane i fakty (waga badań statystycznych).
3. Skupienie na procesach (tworzenie procesów i zarządzanie nimi).
4. Zarządzanie z wyprzedzeniem (przewidywanie sytuacji na rynku).
5. Bezgraniczna współpraca (wdrożenie w metodę wszystkich pracowników, 

a nawet dostawców czy pośredników – satysfakcja użytkownika jest naj-
ważniejsza).

6. Dążenie do perfekcji (nikła tolerancja dla niepowodzeń).
Metoda Six Sigma pozwala spojrzeć na proces świadczenia usługi przez pry-

zmat możliwych niepowodzeń w dążeniu do całkowitego usatysfakcjonowania 
klienta [17, s. 116-126].

Wszystkie opisane powyżej metody mogą zostać z powodzeniem wykorzy-
stane w bibliotekach. Ponieważ biblioteki od dawna nie mają już monopolu na 
dostarczanie literatury muszą zacząć walczyć o klienta, podobnie jak instytucje 
komercyjne. By utrzymać pozyskanych już czytelników, muszą dbać o jakość 
świadczonych usług. Pomóc może wiele metod TQM, które przeprowadzone 
w bibliotekach w odpowiedni sposób, dadzą realny obraz placówki na tle innych 
i pozwolą małymi krokami wdrażać systemy jakościowe oraz pokażą perspekty-
wę czytelnika – klienta.

Poniżej przedstawione zostały symulacje wystąpienia konkretnych sytuacji 
problemowych, które powstały w oparciu o krótką sondę: Mówi się, że Polacy 
mało czytają. Jak Pani/Pan sądzi, co jest przyczyną takiego poziomu czytelnictwa, 
jaki mamy? Takie pytanie zadawano bibliotekarzom, naukowcom, studentom, 
a także czytelnikom przez cały kwiecień 2014 r. W odpowiedziach pojawiało się 
wiele problemów, w których respondenci dopatrują się spadku poziomu czytel-
nictwa. Poniższe sytuacje mogą pojawić się w każdej bibliotece, to one mogą być 
przyczyną spadku czytelnictwa w rozumieniu liczby czytelników czy wypożyczeń 
w danej placówce.

Problem: Stoimy w miejscu (bibliotekarz).
Bibliotekarze, zazwyczaj ci najmłodsi stażem, często skarżą się, że instytucja, 

w  której pracują się nie rozwija, stoi w miejscu. Odpowiedzią na ten problem 
może być zastosowanie metody beachmarkingu. Biblioteka powinna przede 
wszystkich porównać się do innej placówki, podobnej typem i wielkością, by 
sprawdzić, czy przekonanie o braku jej rozwoju jest prawdziwe. Następnie, po ze-
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braniu informacji, powinna je przeanalizować, by dowiedzieć się, czym wiodąca 
placówka, zapracowuje sobie na sukces. Gdy uda się odnaleźć mocne strony kon-
kurencji, można na początek postarać się zaimplementować podobne rozwiąza-
nia. Jedno jest pewne, stwierdzenie: stoimy w miejscu, nie powinno się już więcej 
pojawić. Zarządzanie jakością w początkowej fazie usprawni metoda małych kro-
ków (Kaizen), która nie pozwoli pracownikom się nudzić i zminimalizuje także 
ewentualny strach przed zmianą. Gdy biblioteka dogoni konkurencję i będzie się 
starała uzyskać przewagę, może wykorzystać Business Process Reengineering, by 
ciągłymi zmianami doprowadzić do zostania liderem.

Problem: Czytelnikom nie dogodzisz (bibliotekarz).
Ileż to razy czytelnik okazał się niewdzięczny, gdy przyszedł i jasno zakomuni-

kował, że coś mu się w sposobie pracy bibliotekarzy nie podoba? Do sprawdzenia 
jakości oferowanych usług, zwłaszcza w odniesieniu do satysfakcji klienta, moż-
na zastosować metodę Servqual bądź LibQual+. Dzięki analizie, dokonanej np. 
poprzez formularz rozdawany czytelnikom, pracownicy biblioteki dowiedzą się, 
czego chce czytelnik, ale także, jak postrzega aktualną ofertę biblioteki. Pomoże 
to bibliotekarzom na chwilę zmienić perspektywę i dojrzeć to, co widoczne jest 
tylko z drugiej strony lady wypożyczalni. Można dodatkowo zbadać inne, poza 
kliencką, perspektywy: biblioteki, organizacji nadrzędnej i społeczeństwa (Meto-
da Hernona i Altmana).

Problem: Szef kazał mi to zrobić, ale ja nie potrafię (bibliotekarz).
Powtarzający się, nie tylko w bibliotekach, problem przeceniania umiejętnoś-

ci pracowników przez pracodawcę, wynika bardzo często z chęci generowania 
oszczędności. Zlecenie informatykowi wykonania strony internetowej biblioteki 
kosztuje przecież majątek, a polecenie wykonania tego stażyście czy biblioteka-
rzowi może pozwolić na uniknięcie wydatków. Odpowiedzią jest outcourcing. 
Zlecanie na zewnątrz wykonania pewnych usług jest bardzo dobrym, a w do-
datku ekonomicznym rozwiązaniem. Powołując się na powyższą sytuację, infor-
matyk postawi dobrze funkcjonujący serwis w klika godzin. Niedoświadczony 
bibliotekarz będzie budował stronę tygodniami, jeśli nie miesiącami. Gdy porów-
nać koszt kilku godzin pracy informatyka do kilkuset godzin pracy bibliotekarza, 
dostrzec można od razu, która opcja jest bardziej ekonomiczna.

Problem: Ja się napracuję, a oni tego nie doceniają (bibliotekarz).
W niektórych placówkach do dziś tworzy się zestawienia bibliograficzne. Bi-

bliotekarze skarżą się, że nikt nie docenia ich ciężkiej pracy i nie korzysta z przy-
gotowanych wykazów. W dzisiejszych czasach korzystniejsze od szukania klienta, 
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który kupi nasz produkt, jest tworzenie produktu dedykowanego. Zarówno ga-
łęzie wiedzy, jak i zainteresowania czytelników znacząco się rozrosły i poszerzy-
ły. Metoda Just in Time wraz z systemem Kanban, pozwolą bibliotekarzom czuć 
się docenionymi dzięki tworzeniu spersonalizowanego produktu, stworzonego 
w odpowiedzi na istniejące już potrzeby. Zamiast opracowywania zestawień bi-
bliograficznych, bibliotekarz może w tym czasie przygotować stosowne proce-
dury tworzenia owego wykazu; nauczyć się nowych technik wyszukiwania in-
formacji, pozyskać nowe źródła, rozwinąć swój warsztat specjalisty informacji/
infobrokera. Natomiast wykorzystując filozofię Kanban, przestanie magazyno-
wać gotowe zestawienia oraz pozbędzie się prac w toku (rozpoczęte i zaniechane 
zestawienia). Rozpocznie pracę nad produktem, gdy klient przyjdzie i o niego 
poprosi. Czytelnik poczeka godzinę czy dwie, może przyjdzie na następny dzień, 
ale dostanie to, o co prosi, a nie to, „co mamy na stanie”.

Problem: Jak ktoś, kto ma taki bałagan wokół siebie, może być kompetentny? 
(klient).

Niejednokrotnie czytelnicy mają opór przed podejściem do któregoś z licz-
nych stanowisk bibliotekarzy w bibliotece naukowej. Często mają problem z jed-
noznacznym stwierdzeniem, czy pani siedząca nad stertą leżących książek, obok 
napoczętej kanapki z serem i przed oklejonym karteczkami monitorem, jest pra-
cownikiem biblioteki. Metoda 5S pomoże bibliotekarzom sprawić, że ich miej-
sca pracy, będą wyglądały jak profesjonalne stanowiska obsługi klienta. Selekcja 
przedmiotów na biurku, systematyczne porządkowanie swojego najbliższego 
otoczenia w pracy, standaryzacja działań oraz samodyscyplina w przestrzeganiu 
tych zasad, pomoże zapanować nad fizycznym otoczeniem, w którym przyjmuje 
się klientów. Nie zmieni to natomiast przekonań pracowników. W biblioteko-
znawstwie pojęcie czytelnik/klient zdążyło się rozgościć już na dobre, a niektórzy 
pracownicy bibliotek zdają się nie zwracać uwagi na swój stosunek do klienta, 
wyrażany poprzez stopień uporządkowania biurka. Dodatkowo 5S usprawni pra-
cę kilku osób (np. w systemie zmianowym) na tym samym stanowisku pracy.

Problem: Czemu książka w katalogu ma status „w opracowaniu” przez pół roku? 
(czytelnik).

Czytelnicy niejednokrotnie nie rozumieją procesów zachodzących w bibliote-
ce, nie wiedzą, ile zabiegów wymaga książka od momentu zakupu do pierwszego 
udostępnienia. Jednakże półroczny okres opracowania jest nie do przyjęcia nawet 
dla laika. Rozwiązaniem tego problemu może być wzmożona kontrola w działach, 
które nie mają bezpośredniego kontaktu z użytkownikami. Statystyczna kontro-
la procesu pomoże w usprawnieniu np. opracowania poprzez narzucenie odpo-
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wiednich norm ilościowych i statystycznej kontroli ilości opracowanych pozycji 
przez przełożonego. Dodatkowym wsparciem dla pracowników z zaplecza może 
być metoda eliminacji błędów, która zakłada maksymalną liczbę możliwych po-
tknięć podczas pracy. Bibliotekarze skupią się wtedy nie tylko na wykonaniu nor-
my ilościowej, ale będą pamiętali również o jakościowym aspekcie swojej pracy.

Problem: Po co nam metody zarządzania jakością skoro oni (bibliotekarze) i tak 
nie będą pamiętali, by ich przestrzegać? (dyrektor biblioteki).

W rozmowach z dyrektorami czy kierownikami placówek na temat wprowa-
dzania metod zarządzania jakością, często pojawiają się stwierdzenia podobne 
do powyższego. Menedżerowie nie wprowadzają nowych metod zarządzania, bo 
albo w ogóle nie wierzą w ich skuteczność, albo boją się, że wprowadzane na-
rzędzia nie przyniosą oczekiwanych rezultatów z powodu zbyt dużej liczby po-
pełnianych błędów. Podczas wdrażania zarządzania przez jakość, warto zadbać 
przede wszystkim o mechanizmy zapobiegania błędom oraz o metody ich roz-
wiązywania. W tych kwestiach doskonale sprawdzi się metoda analizy błędów 
i ich skutków Failure Mode and Effect Analysis, metoda rozwiązywania błędów 
Raport 8D bądź planowanie procesów odpornych na błędy (Metoda Taguchi). 
Warto też zadbać, by działania projakościowe planowane w bibliotece były wy-
konywane w dobrym kierunku. Quality Function Deployment (QFD) to funkcja 
rozwinięcia jakości, pozwalająca prowadzić procesy zgodnie z oczekiwaniami 
klienta. Organizacje, które nie są pewne, czego oczekują klienci, mogą spróbować 
metody doświadczalnej (Design of Experiments). Próbując różnych rozwiązań, 
przy różnych wartościach czynników sterowalnych, biblioteki powonny zdecy-
dować się na działania, które spotkają się z największą aprobatą klientów.

Jak wynika z odpowiedzi czytelników i pracowników bibliotek, obniżenie po-
ziomu czytelnictwa może wynikać z różnorodnych problemów, które można roz-
wiązać dzięki zarządzaniu jakością. Klienci nie zawsze są usatysfakcjonowani ob-
sługą i to dlatego czasami postanawiają unikać danej instytucji [7, s. 400-406; 14, 
s. 389-396; 22, s. 33-37]. Bibliotekarze niejednokrotnie tworzą usługi, z których 
sami by nie skorzystali [1, s. 39]. Przeważnie posiadają oni niezbędne kompeten-
cje do pełnienia nowych ról, jednak brak im otwartości i motywacji, co wynika 
z niezrozumienia zmian i strachu przed novum (pracownik o wysokich kompe-
tencjach i niskiej motywacji) [23, s. 76-98]. Warto zapamiętać, że najważniejszy 
jest czytelnik, to jego satysfakcja determinuje przyszłość bibliotek. By zapewnić 
czytelnikom maksimum satysfakcji, należy zwrócić baczniejszą uwagę na jakość 
oferowanych usług. To może wpłynąć korzystnie na poziom czytelnictwa i zain-
teresowanie społeczeństwa biblioteką. Współczesny czytelnik to bowiem wyma-
gający klient.
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Mariola Jackiewicz

7P – marketing mix usług świadczonych 
w bibliotece naukowej

Reforma rynku usług szkolnictwa wyższego w Polsce z 1990 r. przyniosła 
z sobą szereg zmian, które miały ogromny wpływ na potencjał szkolnictwa wyż-
szego. Rosnąca w szybkim tempie liczba niepublicznych szkół wyższych przyczy-
niła się do powstania szczególnego rodzaju rynku usług edukacyjnych. W latach 
90. XX w. szkoły wyższe, bez względu na ich status prawny, stały się instytucjami 
(firmami) oferującymi w określonym segmencie rynku produkt, jakim jest ofer-
ta edukacyjna podlegająca ciągłym zmianom uzależnionym od potrzeb rynku. 
Konkurencja między uczelniami stała się tak silna, że zaszła konieczność wpro-
wadzenia szeroko pojętej strategii marketingowej, zarówno na szczeblach uczel-
ni, jak i podległych im jednostek. Odbiorcy (klienci) usług edukacyjnych mając 
w ofercie szeroki wachlarz możliwości, stali się bardziej wymagający, jasno okre-
ślając swoje potrzeby i oczekiwania wobec uczelni wyższej.

Szkoła wyższa kierująca się zasadami przedsiębiorczości powinna posiadać in-
formacje dotyczące konkurencji oraz nieustannie analizować potrzeby segmentu 
rynku, w którym działa. Wskazane jest również prowadzenie badań mających na 
celu weryfikację czynników istotnych przy wyborze uczelni przez potencjalne-
go klienta. Szereg wymienionych działań jest tylko niewielką częścią budowania, 
tworzenia i nieustannej weryfikacji strategii marketingowej całej uczelni.

Biblioteka naukowa jako jedna z wielu jednostek podległych macierzystej 
uczelni, chcąc zapewnić świadczenie usług o najwyższej jakości oraz skuteczny 
sposób promowania czytelnictwa, musi sprostać zadaniu opracowania strategii 
marketingowej. Podejmowanie decyzji marketingowych to kluczowy etap w pro-
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cesie działalności niemalże każdej instytucji. Biblioteki naukowe są instytucjami 
związanymi z określoną ofertą skierowaną do konkretnego odbiorcy (klienta). 
Zatem, aby przynosiły „zyski”, należy określić ich potrzeby, ukształtować produkt 
(ofertę usługową) spełniający oczekiwania nabywcy oraz skutecznie utrzymać 
popyt.

Proces opracowywania strategii marketingowej skierowanej na świadczenie 
usług łączy w sobie podstawowe narzędzia marketingowe tzw. marketing mix – 
7P (ang. product – produkt, price – cena, place – miejsce, promotion – promocja, 
people – ludzie, psychical evidence – symbole materialne, process – proces świad-
czenia usług). Zanim jednak zostanie omówiony proces tworzenia marketingu 
bibliotecznego należy wspomnieć o jego początkach.

Termin marketing wywodzi się od wyrazu market oznaczającego rynek. Więk-
szość definicji marketingu pozwala wyodrębnić kilka jego aspektów:

• marketing jako przedmiot nauczania;
• marketing jako dziedzina wiedzy;
• marketing jako funkcja w bibliotece;
• marketing na rynku pracy;
• marketing jako czynnik rozwoju bibliotek;
• marketing jako zawód.
Przekładając to pojęcie na płaszczyznę bibliotek nie tylko naukowych, ale bi-

bliotek każdego rodzaju, można przyjąć, że z jednej strony marketing jest sze-
regiem działań mających na celu weryfikację, pobudzanie i realizację potrzeb 
otoczenia biblioteki, natomiast z drugiej strony jest to racjonalne podejście do 
podejmowania decyzji w zarządzaniu biblioteką [1]. Marketing biblioteczny to 
nic innego jak zbiorowość połączonych z sobą scenariuszy strategii oraz mecha-
nizmów, mających na celu rozpoznanie potrzeb odbiorcy (klienta) biblioteki na-
ukowej i ich zaspokojenie.

W swojej działalności biblioteki naukowe powinny na pierwszym miejscu brać 
pod uwagę potrzeby użytkowników – klientów biblioteki. Użytkownik staje się 
swego rodzaju klientem, a bibliotekarz dostawcą. System działalności bibliotek 
jest ścisłą relacją między klientami a dostawcami, w przypadku biblioteki akade-
mickiej – dostawcami informacji naukowej.

Tradycyjne struktury i strategie działania stają się coraz częściej nietrafio-
ne w  tak szybko zmieniającym się otoczeniu bibliotek. Zarówno otoczenie ze-
wnętrzne biblioteki, jak i jej otoczenie wewnętrzne ulega ciągłym przemianom. 
Wprowadzenie pozytywnych zmian wymaga współpracy wszystkich uczestni-
ków procesu tworzenia usług informacyjnych uczelni wyższej.

Ewolucja koncepcji marketingowej odnoszącej się do sfery usługowej spo-
wodowała rozwój tradycyjnego marketingu mix z 4P (product, price, place, pro-
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motion) na 7P (dodatkowo obejmując – people, physical evidence, process), ściśle 
nakierunkowane na świadczenie usług. Biblioteki naukowe podejmują bowiem 
szereg różnorakich działań mających na celu zaspokojenie potrzeb nabywcy. 
Działania te stają się elementami składowymi koncepcji marketingowej 7P.

Produktem stają się wszelkiego rodzaju zbiory biblioteczne, m.in. książki, 
czasopisma, zbiory specjalne. Mogą być nim również świadczone usługi, np. or-
ganizowanie dostępu do baz danych. Odbiorca oczekuje produktu o najwyższej 
jakości, dostarczonego w jak najkrótszym czasie. W analizowanym przypadku 
zakup materiałów bibliotecznych przy określonym budżecie nigdy nie jest przy-
padkowy. Sukcesywnie weryfikowane są sylabusy poszczególnych kierunków 
i specjalności. Materiały nabywane są zgodnie ze wskazaniem odbiorcy (student 
lub pracownik naukowy). Systematyczny kontakt z kadrą dydaktyczną pozwala 
na zaoferowanie rynkowi zbytu (uczelni) takiego produktu, jaki jest oczekiwa-
ny. Działania związane z wprowadzaniem różnego rodzaju możliwości kontaktu 
z biblioteką również wpływają na szybkość oferowania usługi. Jednym z przykła-
dów może być formularz na stronie WWW biblioteki naukowej – Zaproponuj 
zakup. Formularz już na wstępie pomaga zweryfikować, czy tytuł znajduje się 
już w zbiorach bibliotecznych, co w rezultacie skraca czas realizacji zamówienia. 
Świadczony produkt/usługa jest jednym z elementów marketingu mix, który bar-
dzo często wpływa na funkcjonowanie kolejnych jego części.

Cena to wartość nadana produktowi lub usłudze, wyrażona w formie pienięż-
nej [2]. Według Philipa Kotlera prawdziwą cenę dla osoby, która chce coś uzy-
skać, stanowią trzy rodzaje kosztów dodanych do kosztów produktu: koszty wy-
siłku, koszty psychiczne i koszty oczekiwania [5]. Z punktu widzenia biblioteki 
naukowej koszty można rozpatrywać w dwóch aspektach:

1. Ze strony użytkownika kosztem, bo tak w przypadku organizacji non pro-
fit określa się cenę za produkt, jest koszt i wysiłek fizyczny potrzebny, aby 
dotrzeć do biblioteki, czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz kom-
fort przebywania w bibliotece naukowej. Właściwa lokalizacja punktów bi-
bliotecznych w kampusach jest jednym z czynników niwelujących koszty 
użytkownika.

2. Ze strony biblioteki kosztem jest przede wszystkim koszt wytworzenia 
usługi oraz samo jej świadczenie (koszty utrzymania personelu, pomiesz-
czeń, sprzętu). Koszty, jakie ponosi omawiana instytucja na zakup zbiorów 
bibliotecznych są również na bieżąco kontrolowane. Współpraca z wydaw-
cami, pewnego rodzaju kooperacja pozwala na negocjowanie wartości na-
bywanych produktów.

Cena oferowanej usługi pozwala na kreowanie wizerunku w oczach klienta 
(odbiorcy) oraz jest argumentem przetargowym na konkurencyjnym rynku edu-
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kacyjnym, a przy tak silnej konkurencji i obecnym niżu demograficznym należy 
wykorzystać każdą nadarzającą się okoliczność, aby przyciągnąć studenta i spo-
wodować, by stał się on stałym klientem.

Dystrybucją marketingową nazywa się drogę dóbr i usług od ich twórcy do 
nabywcy [7]. Proces dystrybucji świadczonej usługi obejmuje dwa bardzo istotne 
elementy, tj. kanały dystrybucji i lokalizację punktu dystrybuującego. Kanał dys-
trybucji w przypadku biblioteki naukowej ma zazwyczaj charakter bezpośredni. 
Polega na ścisłym, bezpośrednim przekazywaniu świadczonej usługi. Do podsta-
wowych zalet tego rodzaju kanału dystrybucji zalicza się:

• możliwość dostosowania oferty edukacyjnej zgodnej z oczekiwaniami 
klienta;

• budowanie silnej marki świadczonej usługi;
• kreowanie pozytywnego wizerunku;
• weryfikację potrzeb użytkownika;
• racjonalną politykę pieniężną;
• identyfikację z daną jednostką naukową;
• zysk z tytułu świadczonej usługi pozostający w bibliotece;
• całkowitą kontrolę nad jakością świadczonej usługi;
• możliwość kompleksowego doradztwa w zakresie świadczonej usługi.
Elementami wspierającymi kanały dystrybucji w bibliotece naukowej, są 

wszelkiego rodzaju działania wspomagające świadczenie usług. Jednym z podsta-
wowych elementów jest możliwość dostępu online do katalogów bibliotecznych. 
Jeśli odbiorca poprzez katalog centralny biblioteki naukowej będzie w stanie 
odnaleźć interesujące go materiały, z pewnością dotrze do placówki. Możliwość 
rezerwacji online zbiorów bibliotecznych, powiadamianie użytkownika poprzez 
e-mail lub SMS o terminie odbioru i zbliżającym się terminie zwrotu, w znaczny 
sposób ułatwiają korzystanie z zasobów bibliotecznych, co w efekcie końcowym 
wpływa na wizerunek biblioteki naukowej i jakość świadczonych usług.

Równie ważnym składnikiem kanału dystrybucji jest lokalizacja biblioteki na-
ukowej. Wybór miejsca nie powinien być przypadkowy. W uczelniach, w których 
są już biblioteki lub punkty biblioteczne, należałoby zwrócić szczególną uwagę 
na odpowiednio przekazywaną informację o lokalizacji danego punktu biblio-
tecznego na terenie kampusu. Natomiast w sytuacji budowania nowego budynku 
biblioteki naukowej, należy mieć na względzie przede wszystkim liczbę poten-
cjalnych użytkowników, ponieważ od tych danych zależy kubatura pomieszczeń, 
liczba zbiorów itp.

Promocja, czyli komunikacja marketingowa, stanowi proces informacyjny, 
realizowany w otoczeniu rynkowym [6]. Zintegrowana komunikacja marketin-
gowa jest wyrazem nowoczesnego podejścia do działań związanych z procesem 
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pozycjonowania oferty na rynku [3]. Odpowiednia promocja usługi przez biblio-
tekę naukową powinna polegać na permanentnym informowaniu o ofercie oraz 
agitacji na rzecz reprezentowanej jednostki. Świadoma komunikacja marketin-
gowa umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu postawionego przez bibliotekę. 
Istotną rolę w procesie komunikacji odgrywają pracownicy biblioteki jako oso-
by, z którymi czytelnicy mają bezpośredni kontakt, oraz osoby mające wpływ 
na kształtowanie całości procesu promocji w bibliotece naukowej. Do podstawo-
wych narzędzi związanych z promocją, mających wpływ na kształt komunikacji 
marketingowej należą m.in.:

• reklama jako najbardziej rozpoznawalna i najczęściej stosowana forma pro-
mocji. Charakteryzuje się pośrednią i bezosobową informacją odnoszącą 
się do konkretnego produktu\usługi. Cechują ją: publiczny charakter, po-
wtarzalność i umiejętność oddziaływania na różne zmysły człowieka;

• akwizycja, czyli sprzedaż osobista. Działa na zasadzie bezpośredniego kon-
taktu z klientem w celu wypromowania proponowanego produktu lub usłu-
gi. Forma ta ma szczególną zaletę polegającą na możliwości elastycznego 
reagowania na potrzeby klienta, co w efekcie tworzy warunki bliższego po-
znania się i nawiązania długoterminowej współpracy;

• sponsoring to promowanie i nadawanie kształtu marki za pomocą dofinan-
sowywania lub wspomagania w różnorodny sposób, takich instytucji jak 
biblioteki naukowe;

• public relations i publicity polegają na kształtowaniu wizerunku biblioteki 
naukowej, m.in. za pomocą mediów, tj.: radio, telewizja, prasa czy Inter-
net. Komunikowanie się może mieć oddziaływanie doraźne lub długofa-
lowe. Zanim jednak zostaną podjęte decyzje, które z form promocji będą 
odpowiednie do wykorzystania w bibliotece naukowej, należy określić kilka 
kryteriów: cel do osiągnięcia, rodzaj rynku docelowego, posiadany budżet, 
umiejętności personelu i częstotliwość przekazu.

Niezależnie od podejmowanych w bibliotece naukowej form czy narzędzi ko-
munikacji marketingowej, istotne jest koordynowanie ogółu zadań, aby osiągnąć 
postawione cele.

Przykładami odpowiednio realizowanej promocji z wykorzystaniem dostęp-
nych narzędzi są strony WWW bibliotek naukowych i portale społecznościo-
we. Są to miejsca wirtualne, które bardzo często pełnią rolę pierwszego kontaktu 
użytkownika z biblioteką. Niewymagającą nakładów pieniężnych doskonałą for-
mą promocji bibliotek naukowych jest uczestnictwo w dniach otwartych uczel-
ni, festiwalach nauki itp. Przy okazji tego typu eventów biblioteka naukowa po-
strzegana jest jako nieodzowna część całej uczelni wyższej. Bardzo dobrą formą 
promocji jest również współpraca z wydawnictwem uczelnianym. Wspólne or-
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ganizowanie wystaw książkowych na terenie biblioteki pozwala bezpośrednio za-
poznać użytkownika i pracownika biblioteki z ofertą wydawniczą uczelni.

Personel to piąty składnik udoskonalonej wersji marketingu mix. Obok pod-
stawowych zadań, jakie realizują pracownicy bibliotek naukowych, bardzo dużą 
rolę pełnią zadania ściśle związane z promocją danej jednostki oraz kształtowa-
niem wizerunku grupy zawodowej, jaką są bibliotekarze. Personel biblioteki na-
ukowej odgrywa również bardzo ważną, jeśli nie podstawową, rolę w procesie 
dydaktycznym uczelni. Bibliotekarze stają się pośrednikami pomiędzy użytkow-
nikiem a informacją, stwarzając jednocześnie warunki odpowiedniego procesu 
kształcenia. Do zadań personelu należy m.in. właściwe zarządzanie biblioteką, 
zaspokajanie potrzeb użytkownika, tworzenie warsztatu pracy, efektywne orga-
nizowanie szkoleń itd.

Rozwój kształcenia opartego na materiałach źródłowych coraz częściej 
oznacza, że bibliotekarze stanowią część zespołu udzielającego użytkownikom 
wskazówek i porad odnośnie możliwości dotarcia do dostępnych materiałów. 
Pracownicy są podstawowym ogniwem w łańcuchu marketingowym biblioteki 
naukowej. Dobór personelu, ciągłe doskonalenie zawodowe, podnoszenie kwali-
fikacji, dbałość o właściwą komunikację w organizacji (werbalną i niewerbalną) 
zapewnia właściwy poziom świadczonych usług. Personel jest fundamentem do-
brze funkcjonującej biblioteki naukowej. Użytkownik przychodzący do biblioteki 
oczekuje od niego pełnego profesjonalizmu na każdym etapie realizacji usługi, 
zaś pracownicy biblioteki naukowej muszą mieć świadomość, jak istotne jest 
ich doświadczenie i zaangażowanie w wykonywaną pracę. Wszelkie dotychczas 
przedstawione elementy marketingu mix są zależne od personelu. Zatem całość 
zadań musi być konsultowana z pracownikami bezpośrednio związanymi z dzia-
łaniami promocyjnymi.

Otoczenie materialne odnosi się do wszelkich wizualnych i materialnych 
składników wpływających na jakość świadczonych usług. Jest to zespół takich 
czynników jak:

• wyposażenie biblioteki,
• zastosowana kolorystyka,
• strój i wygląd pracowników biblioteki,
• oświetlenie tworzące odpowiedni klimat w pomieszczeniach bibliotecznych.
Proces świadczenia usługi odnosi się zespołu wszystkich czynności i metod, 

które w efekcie końcowym tworzą oczekiwaną przez użytkownika usługę.
Tworzenie, rozwój oraz bieżące udoskonalanie strategii marketingowych stało 

się nieodzownym elementem w zarządzaniu biblioteką naukową. Model strategii 
marketingowej skierowanej na proces świadczenia usług, w którą zaangażowany 
jest klient, powinien zawierać następujące elementy:
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• zakres obowiązywania ustalonej strategii marketingowej pod względem 
czasowym, produktowym, geograficznym;

• streszczenie oraz wnioski z analizy sytuacji rynkowej zawierającej analizę 
odbiorców usług, analizę popytu, podaży i konkurencji;

• analizę SWOT opracowaną na podstawie informacji o słabych i mocnych 
stronach oraz szansach i zagrożeniach biblioteki naukowej;

• cele i strategię obsługi rynku oraz marketing mix i zadania rynkowe zawiera-
jące podstawowe cele, zadania instrumentalne dla całego rynku docelowego;

• audyt marketingowy polegający na badaniu wcześniej wymienionych ele-
mentów składowych strategii marketingowej [4].

Tworzenie oraz implementacja strategii marketingowej związane są ze spe-
cyfiką instytucji, dla której je opracowano. Biblioteka naukowa realizując swoje 
zadania statutowe, realizuje również pewnego rodzaju strategię. Decyzje o wdro-
żeniu konkretnej strategii marketingowej muszą być szczegółowo zaplanowane 
i przemyślane. Biblioteki naukowe jako nieodzowna cześć jednostki nadrzędnej, 
jaką jest uczelnia wyższa, powinny uwzględnić jej udział w strategii.

Strategia marketingowa jest opracowanym planem, który powinien być suk-
cesywnie analizowany, ponieważ występujące w otoczeniu zmiany wymuszają 
konieczność wprowadzania korekt i usprawnień. Zatem tworząc strategię mar-
ketingową biblioteki naukowej należy uświadomić sobie, że proces ten ma za za-
dnie kreowanie przyszłości biblioteki akademickiej, co w efekcie końcowym ma 
przynieść sukces biblioteki oraz całej uczelni.
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Mariola Antczak, Paulina Krzewicka

Święta biblioteczne okazją do promocji 
bibliotek szkolnych

W niniejszym artykule poruszono tematykę świąt bibliotecznych, jako okazji 
do promocji biblioteki i zawodu bibliotekarza. Rozdział rozpoczyna prezentacja 
i omówienie jedenastu najważniejszych, zdaniem autorek, świąt związanych z bi-
blioteką i czytelnictwem. Ponieważ nie ma podobnego zestawienia w literaturze 
przedmiotu, uznano, że niniejszy wykaz może stanowić cenny materiał dla pracu-
jących w zawodzie bibliotekarzy (nie tylko szkolnych) oraz studentów kierunków 
związanych z pracą w bibliotekach. Stąd jednym z celów wykonanej pracy było 
dostarczenie użytecznego źródła kompletnych danych w omawianym zakresie. 
W tym celu opracowano tabelę, w której zebrano wszystkie święta biblioteczne, 
opatrzono je datami ich obchodów oraz krótkimi komentarzami zawierającymi 
ich opis.

Druga część wywodu została poświęcona omówieniu i interpretacji wyników 
badań przeprowadzonych w 2014 r. wśród nauczycieli bibliotekarzy bibliotek 
szkolnych Łodzi, a dotyczących realizacji wybranych świąt w ich placówkach. Za-
stanawiano się, czy i które święta są obchodzone, oraz jakie formy ich celebrowa-
nia są preferowane. Zagadnienie uznano za istotne w kontekście roli, jaką mogą 
odgrywać obchody świąt bibliotecznych nie tylko w rozbudzaniu zamiłowań 
i zainteresowań czytelniczych, ale także w promocji bibliotek i zawodu bibliote-
karza. Ponieważ odczuwalny jest brak informacji na temat bibliotek w mediach, 
najważniejszym celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy brak 
poprawy wizerunku bibliotek i bibliotekarzy w społeczeństwie może być zwią-
zany z biernością bibliotekarzy w zakresie prowadzenia odpowiedniej polityki 
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media relations. Przyjrzano się bliżej wykorzystywaniu przez bibliotekarzy świąt 
bibliotecznych jako okazji do popularyzacji biblioteki jako instytucji aktywnej, 
wychodzącej do czytelników oraz zawodu bibliotekarza, którego zadaniem nie 
jest tylko wypożyczanie książek.

Do analizy i dalszych badań wybrano jedenaście spośród dwudziestu dwóch 
świąt związanych z biblioteką i czytelnictwem. Należą do nich: Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Pisarzy, Dzień Bibliotekarzy 
i Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodo-
wy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Święto Uwalniania Książek, Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego i Światowy 
Dzień Pluszowego Misia – święto niecałkiem biblioteczne, ale na tyle popularne 
wśród bibliotekarzy, iż uznano jego wybór za uzasadniony. Wybrane do analizy 
i dalszych badań święta zostały omówione w kolejności od tego, które zostało 
ustanowione najwcześniej aż po to, które powstało najpóźniej.

Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książ-
ki dla Dzieci (ang. International Children’s Book Day). Święto zostało ustanowio-
ne w 1967 r. przez Międzynarodową Izbę do spraw Książek dla Młodych Ludzi 
(ang. International Board on Books for Youngsters – IBBY)1 [25]. Data obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci ma wielkie znaczenie, gdyż jest 
to rocznica urodzin duńskiego poety, a zarazem jednego z największych świa-
towych baśniopisarzy, Hansa Christiana Andersena. Jego utwory znają dorośli 
i dzieci na całym świecie [27]. Święto jest wspaniałą okazją, by pokazać młodemu 
pokoleniu, jak ważny jest nawyk czytania oraz ile wiedzy i informacji kryje się 
na stronicach książek. Uroczystość jest obchodzona w wielu bibliotekach, do-
mach kultury i teatrach, które przygotowują imprezy promujące literaturę dla 
najmłodszych. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci celebrowany jest każ-
dego roku w innym kraju oraz pod innym hasłem. Polska była gospodarzem tego 
dnia w 1977 r. Motto: Książka moim oknem na świat stworzył Wojciech Żukrow-
ski, a plakat zaprojektował Jerzy Czerniawski. W 2013 r. głównym organizatorem 
były Stany Zjednoczone. Obchody odbywały się pod hasłem: Book joy around the 
world, czyli Radość z książek ogarnia świat. W 2014 r. gospodarzem została Irlan-
dia. W wielu krajach święto ma swoje własne, coroczne tradycje. W Czechach, 
które były organizatorem święta w 2007 r., narodził się pomysł nazwany Nocą 
z Andersenem. W pewnej bibliotece przeprowadzono wieczorne akcje czytania 

1 Jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się promocją literatury dziecięcej i młodzie-
żowej. Została założona w Zurychu w 1953 r. Obecnie składa się z siedemdziesięciu sekcji działa-
jących w różnych państwach na świecie. Polska sekcja istnieje od 1974 r., a jej prezesem jest Maria 
Kulik [25].
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książek dzieciom. Pomysł tak się spodobał, że przyjął się również w innych cze-
skich bibliotekach. Obecnie dzieci w Czechach spędzają noc z 2 na 3 kwietnia 
czytając i słuchając ulubionych bajek [15]. Pomysł przyjął się również w Polsce, 
czego dowodem są liczne sprawozdania publikowane w Internecie, ale również 
w bibliotekarskich czasopismach fachowych [por. m.in. 19; 20; 21; 22; 23].

Międzynarodowy Dzień Pisarzy (ang. International Writers’ Day) obchodzo-
ny jest 3 marca. W Polsce nie jest to jeszcze dość popularne święto. Jednak nie-
które instytucje, takie jak biblioteki, szkoły, przedszkola, organizacje związane 
z poezją, poetami i pisarstwem, obchodzą tę uroczystość. Z tej okazji organi-
zowane są rozmaite spotkania autorskie, wieczory literackie i projekcje filmów 
powstałych na podstawie książek [44]. Święto ustanowione zostało w 1984 r. 
przez PEN Club (nazwa pochodzi od ang. słowa pen – pióro oraz od skrótów 
pierwszych liter słów: Poets – Poeci, Essayists – Eseiści, Novelists – Prozaicy), czyli 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy2 [24].

Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek obchodzony jest w Polsce 8 maja. Inicjatywa 
ta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Pierw-
szy raz bibliotekarze świętowali w 1985 r., przy udziale Okręgowego Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu. Wydarzenie to, pierwotnie skierowa-
ne tylko do bibliotekarzy, stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, 
podczas którego wszystkie książnice organizują wiele konferencji, warsztatów, 
spotkań dla czytelników, konkursów, prelekcji itp. [4]. Dzień ten jest symbolem 
pracy bibliotekarzy, w którym przedstawiane są dokonania i zawodowe osiągnię-
cia społeczności bibliotekarskiej. Jest też okazją do refleksji na temat tożsamości 
bibliotek i ich roli w budowaniu dziedzictwa kulturowego. Wokół Dnia Bibliote-
karzy i Bibliotek krążą legendy. Jedna z nich mówi, że święto nawiązuje do postaci 
legendarnego bibliotekarza Istadoriona, twórcy pierwszej księgi, w której wymie-
nione zostało w sześćdziesięciu dziewięciu językach słowo „biblioteka”. Dokładna 
lokalizacja krainy czy też miasta, w którym żył Istadorion nie jest znana. Uczeni 
toczą na ten temat spory. Jedni wskazują miasto na wybrzeżach Portugalii, inni 
na Krecie, ale pojawiają się też hipotezy, że legendarny bibliotekarz mógł pocho-
dzić z terenów zamieszkałych przez Wiślan. Data Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek 

2 Organizacja założona w 1921 r. w Londynie przez Catherine Amy Dawson Scott. Ma na celu 
promowanie przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Kie-
ruje się zasadą, że literatura spełnia istotną rolę w rozwoju współpracy międzynarodowej. PEN 
Club składa się z oddziałów lokalnych, które reprezentują swoich członków, nie kraje. Członkostwo 
dostępne jest dla wszystkich wykwalifikowanych pisarzy, dziennikarzy, tłumaczy, historyków oraz 
wszystkich zaangażowanych na polu literatury niezależnie od narodowości, rasy czy religii. Polski 
Oddział PEN Clubu z siedzibą w Warszawie założył Stefan Żeromski w 1925 r., on także sprawował 
funkcję pierwszego prezesa. Kolejnymi byli m.in. Jan Parandowski, Juliusz Żuławski, Władysław 
Bartoszewicz, a od 2010 r. do chwili obecnej jest nim Adam Pomorski [24].
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nawiązuje do ośmiu córek Istadoriona, które każdego roku w maju, w ósmym 
dniu tego miesiąca, tańczyły wokół największej księgi z Biblioteki Istadoriona. 
Inna wersja legendy mówi, iż nie były to jego córki, tylko córki sąsiada. Bibliote-
karz jednak nie dał się skusić ich urodzie i pozostał wierny swoim księgom. Inni 
uważają, że święto powstało na cześć Jana z Koźmina, zwanego Koźmińczykiem, 
docenta Uniwersytetu Krakowskiego, nadwornego kaznodziei i pierwszego bi-
bliotekarza króla Zygmunta Augusta. To właśnie jemu w 1546 r. powierzono sta-
nowisko bibliotekarza nowo powstałej biblioteki królewskiej w Wilnie, a stało się 
to najprawdopodobniej 8 maja. Jest też bardziej współczesne nawiązanie do tego 
dnia. Podobno datę tę wybrano na pamiątkę udanej, głośnej zabawy bibliotekarzy 
podczas obchodów Dni Oświaty, Książki i Prasy w 1960 r. w Warszawie [27].

Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich (ang. World Book and 
Copyright Day) ustanowiony został w 1995 r. przez UNESCO. Obchodzony 
jest co roku 23 kwietnia, a jego celem jest promocja czytelnictwa i edytorstwa, 
a  także upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej 
i praw autorskich [3]. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii, gdzie 
23 kwietnia jest hucznie obchodzonym świętem narodowym. W 1926 r. wystąpił 
z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. Zgodnie z długą tradycją w ten dzień 
mężczyźni obdarowywali kobiety czerwonymi różami, które symbolizowały 
krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Kobiety w ramach wdzięczności 
postanowiły ofiarowywać mężczyznom podarunki w postaci książek [32]. Data 
obchodów święta jest również związana z rocznicą urodzin lub śmierci kilku 
wielkich pisarzy, tj. Williama Szekspira, Miguela de Cervantesa, Maurica Dru-
on i Vladimira Nabokova. W  Hiszpanii Dzień Książki i Praw Autorskich jest 
świętem oficjalnym już od 1930 r. Od 1964 r. tradycja ta kultywowana jest we 
wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych, a w Polsce od 2007 r. Obecnie święto 
obchodzone jest na całym świecie. W ramach Międzynarodowego Dnia Książ-
ki i Praw Autorskich trzy wielkie organizacje związane ze światowym rynkiem 
książki: Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców (IPA), Międzynarodowa 
Federacja Sprzedawców Książek (IBF) oraz Międzynarodowa Federacja Stowa-
rzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) decydują o wyborze Światowej Sto-
licy Książki na okres 12 miesięcy. W 2013 r. został nią Bangkok, który otrzymał 
tę zaszczytną funkcję w zamian za rozwijanie programu promocji czytelnictwa 
wśród ludzi młodych oraz osób ze środowisk najbiedniejszych. W 2012 r. tytuł 
ten otrzymał Erewań, stolica Armenii [3]. Efektowne, medialnie nagłośnione 
obchody Dnia Książki mają na celu między innymi szeroką popularyzację czy-
telnictwa. Ponadto dają możliwość właściwego uhonorowania wszystkich osób 
i instytucji, które są związane z edukacją czytelniczą i dbają o podnoszenie po-
ziomu kulturalnego społeczeństwa.
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Październik to czas, w którym na całym świecie obchodzony jest Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (ang. International School Library Month). 
Święto zostało zainicjowane w 1999 r. przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Szkolnych (ang. International Association of School Librarianship – 
IASL)3 [18]. Święto bibliotek szkolnych do 2007 r. tradycyjnie obchodzone było 
w czwarty poniedziałek października (Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkol-
nych). Od tego czasu, decyzją IASL, świętowanie przedłużyło się do całego mie-
siąca. „Ten specjalny dzień stał się okazją do tego, aby zainteresować uczniów, 
nauczycieli, lokalne środowisko i władze działaniami bibliotek oraz podzielić się 
swymi pomysłami i problemami. Przyjemna świąteczna atmosfera ułatwia życz-
liwe kontakty, pomaga tworzyć wizerunek bibliotek szkolnych jako miejsca przy-
jaznego, gościnnego, interesującego i ważnego. W organizację święta angażuje 
się coraz więcej nauczycieli bibliotekarzy” [14]. Każdego roku obchody odby-
wają się pod innym hasłem: 2012 r. – Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości, 
teraźniejszoś ci i przyszłości, 2013 r. – Biblioteki szkolne – bramy do życia.

Miesiąc czerwiec jest Świętem Uwalniania Książek, czyli tzw. bookcrossin-
gu. Akcja ta polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicz-
nych (parkach, pociągach, autobusach, ulubionych pubach, teatrach, uczelniach 
itp.), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych, na tzw. półkach 
book crossingowych (stoliki, regały, półki), po to, by znalazca mógł je przeczytać 
i przekazać dalej. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych 
w 2001 r. Jej inicjatorem był programista komputerowy Ron Hornbaker. Swój 
pomysł nazwał bookcrossingiem (po polsku wymiana książek, książko-krąże-
nie, książka w podróży). W światowy ruch uwalniania książek zaangażowało się 
1 891 306 ludzi z ponad 130 krajów. Dzięki nim uwolnionych zostało 9 741 263 
książek. W Polsce święto zainaugurowano w 2003 r. z inicjatywy Macieja Ślu-
żyńskiego, Lechosława Gawrońskiego i Tomasza Brzozowskiego. Uruchomili 
oni dwa portale internetowe (www.bookcrossing.pl, www.gazeta.pl/podajksiaz-
ke), które mają na celu promowanie akcji bookcrosingu [1]. Od 2004 r. book-
crosserzy w Polsce obchodzą Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, organizu-
jąc marsze i happeningi. Funkcję ogólnopolskiego koordynatora akcji pełni od 
2003 r. Jolanta Niwińska, nauczyciel bibliotekarz. 20 czerwca 2013 r. odbyła się 

3 Organizacja została założona w 1971 r. i zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wy-
dawców oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliotekarstwa szkolnego. Celem sto-
warzyszenia jest przede wszystkim rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich krajach. Pierwsza 
konferencja międzynarodowa IASL odbyła się w Londynie w 1971 r. Od tej pory Stowarzyszenie 
corocznie organizuje konferencje, które odbywają się w różnych regionach świata. IASL jest człon-
kiem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), jest powiązane 
z UNESCO, współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czytelniczym (IRA) oraz Mię-
dzynarodową Izbą ds. Książek dla Młodych (IBBY) [18].
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już X edycja bookrossingu w Polsce. W ciągu 10 lat działania akcji uwolnionych 
zostało ponad 187 tys. książek, działa już 20 tys. półek bookcrosingowych, na 
których można zostawić książki lub je stamtąd wypożyczyć. Funkcjonują one 
m.in. w bibliotekach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, klubach mło-
dzieżowych, pubach i restauracjach, na szlakach turystycznych czy w przestrze-
niach miejskich [5].

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. W Pol-
sce został ogłoszony w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki4 [13]. Święto jest 
doskonałą okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choćby ta-
kich jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem, 
stymulowanie rozwoju czy wzbogacanie słownictwa. Psychologowie podkreśla-
ją, że dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać, rozwija zdolność koncentra-
cji oraz swoje zainteresowania. Propagatorzy głośnego czytania radzą, aby czas 
poświęcony lekturze był zaplanowany. Należy też dobrać książkę do upodobań 
małego słuchacza, by czynność czytania kojarzyła się z przyjemnością, a nie 
z przymusem. Idea głośnego czytania znalazła uznanie wśród aktorów, nauczy-
cieli, lekarzy, terapeutów, rodziców, a nawet polityków, którzy chętnie angażują 
się w ten projekt. Do tej pory odbyło się już XIII edycji Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania. Z tej okazji w przedszkolach, szkołach, bibliotekach i innych 
instytucjach organizuje się wspólne głośne czytanie książek.

Cała Polska czyta dzieciom to ogólnopolska kampania społeczna zainaugu-
rowana 1 czerwca 2001 r. przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom, 
w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku 
dla jego zdrowego i wszechstronnego rozwoju. Inicjatorką przedsięwzięcia jest 
Irena Koźmińska, założycielka i prezes Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta 
dzieciom. Misją Fundacji jest wspieranie zdrowia psychicznego, umysłowego 
i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organi-
zacyjne, promocyjne oraz lobbingowe. Kampania zachęca rodziców, wychowaw-
ców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania 
dzieciom. Jednocześnie, przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości 
programów telewizyjnych oraz gier komputerowych, które w życiu przeciętnego, 
współczesnego dziecka zajmują więcej czasu niż szkoła [6]. Kampania rozpoczę-
ła się spotem reklamowym, który przyniósł zamierzony efekt. Do akcji zaczęli 
przyłączać się nauczyciele, bibliotekarze, rodzice, artyści, dziennikarze, wydawcy, 
księgarze. W czerwcu 2002 r. Fundacja ABCXXI zorganizowała I Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom, w którym wzięło udział ponad 150 miejscowości. 

4 Instytucja ta jest samorządem gospodarczym zrzeszającym wydawców, księgarnie, hurtownie 
książek, drukarnie, a także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z rynkiem książki [13].



346

Zazwyczaj obchody przypadają na 1-8 czerwca. Z tej okazji w całej Polsce odby-
wają się akcje głośnego czytania w przedszkolach, bibliotekach, szkołach i innych 
instytucjach [11].

Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada. Święto 
zostało ustanowione w 2002 r., w setną rocznicę powstania tej popularnej ma-
skotki. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. W 1902 r. prezydent Stanów 
Zjednoczonych, Theodor Roosevelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach 
bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedź-
wiadka i zaprowadził go do Roosevelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwie-
rzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Sprawę opisał dziennik „Washington Post”, 
a  za sprawą karykaturzysty Clifforda Berrymana powstał rysunek Roosevelta, 
który broni niedźwiadka [26]. Słynna karykatura zainspirowała rosyjskiego emi-
granta Morrisa Mitchoma, prowadzącego sklep z zabawkami na nowojorskim 
Brooklynie, do wyprodukowania takiej maskotki. Pluszaka na cześć prezyden-
ta nazwał Teddy’s Bear (Teddy – od zdrobnienia imienia Theodore, bear – ang. 
niedźwiedź). Zgodę na wykorzystanie imienia wydał sam prezydent USA pod-
sumowując to krótkim zdaniem: „Nie sądzę, żeby moje imię było wiele warte 
w tym niedźwiedzim interesie”. Roosevelt bardzo się mylił. Narody anglojęzyczne 
do dziś pluszowego misa nazywają po prostu Teddy’s Bear, a maskotka stała się 
niekwestionowanym królem zabawek. W 1904 r. Teddy’s Bear był już tak popu-
larny, że Roosevelt walczący o reelekcję wybrał go na maskotkę swojej kampanii 
i wygrał wybory [33]. Dzień Pluszowego Misia jest obchodzony w Polsce zarów-
no przez dzieci, jak i dorosłych. Z tej okazji w przedszkolach, szkołach, biblio-
tekach i innych instytucjach odbywają się przedstawienia, konkursy plastyczne, 
wystawy, spotkania autorskie, liczne zabawy dla dzieci itp. Maskotka misia od 
najmłodszych lat jest towarzyszem w świecie beztroskiej zabawy oraz przyjacie-
lem-powiernikiem największych sekretów i tajemnic, dlatego należy pamiętać 
o tym wyjątkowym dniu urodzin pluszaka.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to akcja, która odbywa się co roku w maju. 
Organizowana jest od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, a roz-
poczyna ją Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który przypada 8 maja. „Tydzień Bi-
bliotek ma na celu zwrócić uwagę szerokiej opinii publicznej na problematykę 
upowszechniania czytelnictwa, roli bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym 
oraz sprzyjać popularyzacji różnorodnych form pracy z czytelnikami. Jest akcją 
społeczną angażującą wszystkie rodzaje bibliotek, centra kultury, placówki oświa-
towe, wydawnictwa, media oraz władze lokalne, w ukazanie znaczenia książki dla 
kultury i postępu cywilizacyjnego, rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego 
pokolenia, promocję zawodu bibliotekarza” [39]. Z tej okazji w wymienionych 
instytucjach odbywają się spotkania autorskie, prelekcje, kiermasze książek, dys-
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kusje, pikniki, koncerty oraz wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Co roku akcja 
ma inne hasło wiodące, które wskazuje, jakie obszary działalności bibliotek są 
eksponowane i upowszechnione w świadomości społecznej. Tygodnie Bibliotek 
odbywały się między innymi pod następującymi mottami: Czytanie łączy pokole-
nia w 2014 r.; czy Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych w 2013 r. – jako miejsce 
inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i za-
chęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, 
wiek czy światopogląd [40].

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ang. World Information 
Society Day) to coroczne święto obchodzone 17 maja. Ustanowione zostało re-
zolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 
27 marca 2006 r. po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informacyjnego w Tu-
nisie (2005 r.). Dzień ten znany był wcześniej jako Światowy Dzień Telekomu-
nikacji, upamiętniający powstanie Międzynarodowego Związku Telekomunika-
cyjnego (ang. International Telecommunication Union – ITU) 17 maja 1865 r., 
a ustanowiony przez Konferencję Pełnomocników ITU w 1973 r. W 2006 r. pod-
czas konferencji w Antalyi pełnomocnicy Międzynarodowego Związku Teleko-
munikacyjnego postanowili połączyć oba wydarzenia w Światowy Dzień Tele-
komunikacji i  Społeczeństwa Informacyjnego [35]. Organizatorem obchodów 
Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce jest Polskie Towa-
rzystwo Informatyczne (PTI), które działa statutowo w dziedzinie informatyki 
i społeczeństwa informacyjnego. Na forum międzynarodowym Towarzystwo 
współpracuje m.in. z  ITU, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz z partner-
skimi organizacjami w  kraju, statutowo zainteresowanymi wdrażaniem idei 
społeczeństwa informacyjnego. Dotychczasowe edycje obchodów były organi-
zowane przez PTI przy współpracy z administracją państwową, parlamentem 
oraz licznymi organizacjami pozarządowymi, z udziałem mediów publicznych. 
Patronat nad świętem w 2011 r. objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisław Komorowski. Tematyka imprez, składających się na obchody Światowe-
go Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI), obejmuje szeroki zakres zagad-
nień o dużym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Obchody 
ŚDSI w Polsce poświęcone są wizjom i strategiom dalszego rozwoju. Imprezy są 
otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea społeczeństwa informacyjnego. 
Dotyczy to nie tylko uczestnictwa, ale i realizacji, w której mogą brać udział 
zarówno osoby fizyczne, jak i  rozmaite instytucje i stowarzyszenia. Dominują 
konferencje, seminaria, publiczne debaty, imprezy edukacyjno-integracyjne. 
Każdego roku święto obchodzone jest pod innymi hasłami: w 2013 r. – ICT na 
rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w 2014 r. – Sieci szerokopasmowe 
na rzecz niezakłóconego rozwoju [34].
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Jedenaście wybranych i omówionych świąt związanych z biblioteką i czytelnic-
twem stało się podstawą do badań. Poniżej zostanie przedstawiona ich metodo-
logia oraz zinterpretowane wyniki i wyprowadzone wnioski.

Przedmiotem badań uczyniono realizację świąt bibliotecznych przez biblioteki 
szkolne Łodzi. Bliżej przyjrzano się preferowanym przez bibliotekarzy świętom 
oraz formom ich obchodów. Uwagę poświęcono ponadto sposobom populary-
zacji informacji o imprezach. Wzięto pod uwagę media zewnętrzne, takie jak: 
prasa, radio i telewizja oraz wszechdostępny Internet.

Problem realizacji przez biblioteki szkolne świąt związanych z biblioteką i czy-
telnictwem jest o tyle ważny, że obchody takich uroczystości to doskonała okazja 
do promocji zawodu bibliotekarza, podkreślenia rangi biblioteki w szkole i popu-
laryzacji czytelnictwa. Ponieważ w literaturze przedmiotu brak zbiorczych, wy-
czerpujących opracowań poświęconych realizacji takich świąt, nie wiemy które 
z nich są preferowane oraz jakie formy pracy pedagogicznej głównie wykorzystu-
ją bibliotekarze. Nie wiadomo również, jak często o tego typu przedsięwzięciach 
informowane są media: prasa, radio czy telewizja.

Celem badań było poznanie i opis skali realizacji wybranych świąt biblio-
tecznych na przykładzie Łodzi w roku szkolnym 2013/14. Wyniki badań mogą 
stanowić punkt wyjściowy do dalszych prac poświęconych temu zagadnieniu, 
a opracowany kwestionariusz ankiety może być wykorzystywany wielokrotnie 
celem dokonywania porównań oraz diagnozy sytuacji w innych miastach, mia-
steczkach i wsiach oraz województwach naszego kraju. Zebrany materiał stanowi 
cenne źródło informacji nie tylko dla świata nauki – bibliologów i informatolo-
gów, ale również może być punktem wyjściowym do dyskusji na poziomie akade-
mickim i w środowiskach praktyków o sposobach promocji wizerunku biblioteki 
i bibliotekarza. Prezentowane wyniki badań mogą ponadto zachęcić wykładow-
ców odpowiedzialnych za kształcenie i doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy 
do przekazywania niezbędnej wiedzy z tej tematyki, ale również do kształcenia 
oczekiwanych postaw w zakresie promocji zawodu i prac na rzecz poprawy jego 
wizerunku.

Badaniom poddano praktykujących nauczycieli bibliotekarzy z łódzkich szkół: 
podstawowych, gimnazjalnych, licealnych i zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 
Uznano, że do realizacji wyznaczonych celów najlepiej posłuży metoda ankiety. 
Aby do minimum skrócić czas jej wypełniania postanowiono ograniczyć się do 
czterech niezbędnych pytań. Zapytano, które z wybranych 11 świąt bibliotecz-
nych bibliotekarze realizują i jak często oraz jakie formy obchodów wykorzystują. 
Respondentom zaproponowano także alternatywę podania sposobu obchodów 
święta nie uwzględnioną w kwestionariuszu. Dano również okazję do odpowie-
dzi na pytanie o to, który z proponowanych pięciu kanałów informacji o  pla-
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nowanych akcjach, wybierają do powiadomienia potencjalnych uczestników, 
w przypadku, gdy organizują takie akcje. Na koniec zapytano, czy i które media 
zewnętrzne są przez nich najczęściej wykorzystywane.

W kwestionariuszu wzięto pod uwagę fakt, że respondent może pracować 
w  bibliotece zbyt krótko, aby odpowiedzieć na niektóre pytania. Dano zatem 
możliwość zaznaczenia tego w formularzu. Uznano tę informację za ważną, po-
nieważ brak danych mógł być rezultatem krótkiego stażu pracy w bibliotece, a nie 
świadectwem bierności bibliotekarza.

Trzy spośród pytań miały charakter zamknięty, jedno – półotwarty. W me-
tryczce, oprócz standardowych pytań, zapytano również, czy biblioteka ma swoją 
stronę internetową, a jeżeli tak, to czy jest ona samodzielna czy „podpięta” pod 
stronę macierzystej placówki, kto ją prowadzi, czy bibliotekarz opracował stronę 
biblioteki na Facebooku, czy informuje o niej w postaci bloga, od ilu lat pracuje 
w bibliotece i w jakim wymiarze. Informacje na te pytania częściowo miały za za-
danie wyjaśnić, czy ewentualnie zadeklarowany brak danych o realizacji świąt na 
stronach biblioteki, szkoły lub Facebooka jest wynikiem nieprowadzenia takich 
działań w ogóle, czy też zaniedbań bibliotekarzy. Czas zatrudnienia bibliotekarzy 
natomiast, pozwolił określić, czy w większości ankietowani to długoletni prakty-
cy czy dopiero początkujący w zawodzie.

Badania zaplanowano na grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. Ankiety rozesłano 
do: 86 nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych, 39 nauczycieli gimnazjów, 
24 – liceów ogólnokształcących oraz do 18 – zespołów szkół ponadgimnazjal-
nych5. Drogą e-mailową otrzymano 12 wypełnionych kwestionariuszy. Formu-
larze ankiety rozdawano również podczas zebrań metodyków z bibliotekarzami. 
Uznano, że forma ta może okazać się skuteczniejsza niż droga mailowa i – jak się 
okazało – było to słuszne założenie. Najwięcej zwrotów ankiet uzyskano właśnie 
podczas zebrań (prawie trzykrotnie więcej). W sumie tą drogą otrzymano wypeł-
nionych 30 formularzy. Ostatecznie do badań zakwalifikowano 42 wypełnione 
kwestionariusze ankiety. Spośród 161 placówek poproszonych o akces w bada-
niach odpowiedziała zatem trochę ponad jedna czwarta6 pytanych. Uznano, że 
jest to próba reprezentatywna.

Zaledwie 2% respondentów potwierdziło, że biblioteka ma oddzielną stronę 
internetową, 60% natomiast, że takowa strona jest „podpięta” pod stronę szkoły. 
Jedna trzecia poddanych badaniom szkół nie posiada strony biblioteki. Najczęś-
ciej administratorami takich stron są informatycy – 40%, bywają bibliotekarze 

5 W 2014 r. w Łodzi funkcjonowały: 84 szkoły podstawowe, 35 gimnazjów, 24 licea ogólno-
kształcące, 18 szkół ponadgimnazjalnych (dane dotyczą szkół publicznych) [por. 28].

6 28% zwrotów z bibliotek szkół podstawowych, 20% zwrotów z gimnazjów, 29% zwrotów z li-
ceów, 22% zwrotów z zespołów szkół ponadgimnazjalnych.



350

– 14% lub inni nauczyciele – 12%. Respondenci w większości nie prowadzą rów-
nież profilu biblioteki na portalu społecznościowym Facebook – taką działalność 
zadeklarowało 5% badanych, najczęściej też bibliotekarze nie zamieszczają infor-
macji o bibliotece na blogu (2%).

Zdarza się, że nauczyciele bibliotekarze nie pracują w bibliotekach na cały etat. 
W próbie badawczej takie osoby stanowiły 17%, a więc prawie co piąty respon-
dent. Uczestnikami badań byli najczęściej doświadczeni bibliotekarze, pracują-
cy w zawodzie powyżej 6 lat – 69%, w bibliotece od 3 do 5 lat pracowało 14% 
badanych, pozostałych 17% – dopiero zdobywało praktykę, deklarując pracę na 
stanowisku poniżej 2 lat.

Aby odpowiedzieć na pytanie: które z wziętych pod uwagę świąt bibliotecznych 
są najczęściej obchodzone przez bibliotekarzy, postanowiono skumulować wyni-
ki zawierające odpowiedzi: zawsze i często, uznając je za zbliżone i potwierdzające 
pewną cykliczność w realizacji przedsięwzięcia. Dokładne wskaźniki procentowe 
z rozróżnieniem na wskazane odpowiedzi podano w tabeli 1. Opracowane wyni-
ki zaprezentowano na rysunku 1, zawierającym uporządkowane dane począwszy 
od najczęściej realizowanych świąt po te obchodzone najrzadziej. Dodatkowym 
uzupełnieniem danych są słupki będące odzwierciedleniem odpowiedzi czasami, 
które świadczyły o nieregularności w obchodach uroczystości, ale jednocześnie 
wskazywały na pewną aktywność w omawianych działaniach.

Rys. 1. Realizacja świąt bibliotecznych przez biblioteki szkolne Łodzi
Źródło: opracowanie własne.
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Najczęściej obchodzonym świętem w bibliotekach szkolnych jest Międzyna-
rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, o czym poinformowało aż 93% responden-
tów. Dla 10% spośród nich uroczystości z tej okazji odbywały się czasami, zatem 
dla większości – zawsze lub często. Kolejne święto, które zaskarbiło sobie serca 
bibliotekarek, to Dzień Pluszowego Misia, który co prawda nie jest typowym bi-
bliotecznym świętem, ale należy zaznaczyć, że idealnym do promocji literatury, 
w której bohaterami często są różnego rodzaju niedźwiadki. Wspomniane święto 
obchodzone jest nieco częściej niż w co drugiej bibliotece szkolnej Łodzi.

Wśród kolejnych popularnych świąt, które obchodzone są zawsze lub często 
należy wymienić: Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom i Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Obchodzo-
ne są one w 38% bibliotek. Jeżeli dodamy do otrzymanych wskaźników również 
odpowiedź: czasami, okaże się, że Ogólnopolski Tydzień Bibliotek jest drugim, 
po Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, najczęściej obchodzonym 
świętem w łódzkich szkołach.

Z badań wynika, że prawie całkowicie pomijany w obchodach jest Światowy 
Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (4%). Rzadko również, w stosunku do po-
zostałych świąt, są obchodzone: Międzynarodowy Dzień Pisarzy (12% odpowie-
dzi zawsze lub często oraz 26% czasami) i Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
(24% odpowiedzi zawsze lub często oraz 7% – czasami). Łączna suma pozytyw-
nych deklaracji w obu przypadkach nie przekroczyła 38%, czego jednak nie nale-
ży interpretować jako niski wskaźnik. Świadczy to o tym, że święta odbywają się 
trochę rzadziej niż w co drugiej bibliotece, co uznano za pozytywne.

Biorąc pod uwagę wielość i różnorodność form pracy z czytelnikiem zastana-
wiano się które, spośród dostępnych form, preferują bibliotekarze na obchody 
świąt bibliotecznych. W kafeterii opcji zaproponowanych w kwestionariuszu an-
kiety znalazły się: wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy, happeningi, 
wycieczki, specjalne lekcje poświęcone świętu z rozróżnieniem na te prowadzone 
przez bibliotekarzy i oddzielnie – przez nauczycieli przedmiotowych. Respon-
dentom zaproponowano również, aby sami wypowiedzieli się na temat prefero-
wanych przez siebie form, innych od wymienionych.

Z analizy danych wynika, że bibliotekarze najczęściej organizują wystawy. 
Taką formę preferowało aż 95% ankietowanych. Trudno stwierdzić, czy są to 
wystawy interaktywne czy jedynie prezencyjne. Zgodnie z oczekiwaniami nie-
mal równie często nauczyciele bibliotekarze organizują konkursy. Dzieje się tak 
prawie w 8 na 10 bibliotekach (79%). Nie rzadziej niż w co drugiej bibliotece 
odbywają się wycieczki i lekcje poświęcone świętu, prowadzone przez bibliote-
karza. Najrzadziej wykorzystywane, prawdopodobnie ze względu na złożoność 
organizacyjną i dłuższy czas wymagany na przygotowanie, są happeningi. Od-
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bywają się one nieco rzadziej niż w co 5 bibliotece szkolnej Łodzi. Identycz-
ny wskaźnik osiągnęła forma lekcji poświęconej świętu, ale prowadzonej przez 
nauczyciela przedmiotowego. Niższy niż w pozostałych przypadkach wskaźnik 
nie budził większego zdziwienia. Trudno oczekiwać od nauczycieli przedmio-
towych, realizujących wytyczony program, aby promowali w sposób szczególny 
zawód bibliotekarza i instytucję biblioteki. Uzyskane wskaźniki zinterpretowano 
graficznie na rysunku 2.

Rys. 2. Formy obchodów świąt bibliotecznych w bibliotekach szkolnych Łodzi
Źródło: opracowanie własne.

Wśród innych form pracy z czytelnikiem ankietowani wymieniali: spektakle 
teatralne przygotowane przez uczniów dotyczące roli książek lub ich powstania, 
apele, uroczystości pasowania na czytelnika, koncerty, warsztaty plastyczne i ka-
ligraficzne, głośne czytanie, „noce z książką”, udziały w kampanii Łódzkie czyta, 
czytanie przedszkolakom w bibliotece publicznej i w przedszkolu, zgadywanki 
i zagadki, udział w łódzkim Festiwalu Bibliotek Szkolnych, wydawanie specjalne-
go numeru gazetki szkolnej, zajęcia w bibliotekach publicznych. Refleksją na ten 
temat podzieliło się aż 36% respondentów.

Niestety, brak jest danych na temat liczebności uczniów biorących udział 
w omawianych przedsięwzięciach. Trudno powiedzieć, czy wszyscy bibliotekarze 
prowadzą w tym zakresie statystyki. Skala omawianych przedsięwzięć warta jest 
dodatkowych badań.

Doskonałe przygotowanie święta związanego z biblioteką jest możliwe jedy-
nie wówczas, gdy o przedsięwzięciu zostanie powiadomiona odpowiednia liczba 
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zainteresowanych. Zapewne bibliotekarze docierają z taką informacją wykorzy-
stując tablice ogłoszeń i projektując odpowiednie plakaty. Oczywiście pozostaje 
pytanie, gdzie są one rozmieszczane, na ile wcześniej przed realizacją imprezy 
i czy każdy uczeń ma jednakowe szanse zapoznania się z nimi.

Tym razem jednak przedmiotem zainteresowania była informacja zamieszcza-
na w Internecie – źródle, do którego młodzież sięga najczęściej. Wymieniono 
cztery formy kontaktu wymagającego dostępu online: stronę internetową biblio-
teki lub szkoły, blog i profil biblioteki na Facebooku. Dodatkowe źródło infor-
macji, o które pytano, stanowiła gazetka szkolna. Aby jednak zweryfikować, czy 
ewentualny brak inicjatywy we wskazanych kierunkach wynika z opieszałości 
bibliotekarzy, zapytano ankietowanych również o to, czy biblioteka w ogóle wy-
korzystuje takie formy promocji, bez względu na realizację określonych świąt.

Wyniki nie pokazały zaangażowania nauczycieli bibliotekarzy w promocję 
swojej biblioteki poprzez wskazane media. Jedynie 62% respondentów potwier-
dziło we wstępnej części formularza ankietowego fakt istnienia strony biblioteki, 
czy to samodzielnej, czy „podpiętej” pod stronę szkoły. Zaledwie 14% spośród 
respondentów zadeklarowało, że informacje zamieszcza na nich samodzielnie. 
Najczęściej, zgodnie z przewidywaniami, czyni to informatyk (40%), czasami na-
uczyciel innego przedmiotu (12%). Tylko 5% respondentów potwierdziło prowa-
dzenie strony biblioteki na Facebooku i 3% w formie bloga. W świetle tych da-
nych nie należało się spodziewać, że informacja we wskazanych mediach będzie 
podawana w większości przypadków.

Realizację świąt bibliotecznych i bogactwo wykorzystywanych do tego celu 
form pracy oceniono bardzo pozytywnie. Jak wspomniano, organizowane im-
prezy powinny mieć odpowiednie nagłośnienie, tak aby informacja o nich docie-
rała do właściwego grona odbiorców, czyli potencjalnych uczestników imprezy. 
W świetle zebranych danych najczęściej informacja o planowanej imprezie bi-
bliotecznej była zamieszczana na stronie internetowej szkoły (73%) (por. Rys. 3 
i Tab. 2). Co ciekawe, jest to aż o 10 punktów wyższy wskaźnik od tego, który 
obliczono na podstawie wstępnych pytań o istnienie strony internetowej biblio-
teki (na stronie szkoły lub oddzielnie) (dla przypomnienia – 62% respondentów 
potwierdziło taki fakt). Trudno stwierdzić skąd wynika ta rozbieżność. Rzadziej 
niż co trzeci bibliotekarz (31%) zamieszcza informacje o obchodach święta bi-
bliotecznego na stronie internetowej biblioteki, a zatem tylko połowa wykorzy-
stuje fakt, że biblioteka takową stronę posiada.

Ponad połowa ankietowanych potwierdziła, że wykorzystuje do tego celu rów-
nież gazetkę szkolną (52%). Prawdziwym mankamentem polityki promocyjnej 
bibliotek szkolnych Łodzi, okazał się brak prowadzenia strony biblioteki na Face-
booku czy bloga. Dla przypomnienia, wstępnie 8% respondentów zadeklarowało 
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wykorzystywanie Internetu do promocji wymienionych form (5% – Facebooka 
i 3% – bloga). Wszystkie osoby potwierdzające taką aktywność zamieszczały in-
formacje o projektach realizowanych przez bibliotekę na bieżąco. W praktyce jest 
to 3 na 42 poddanych badaniom bibliotekarzy. Co ciekawe 5% respondentów 
wspomniało, że czasami wykorzystuje Facebooka do zamieszczania informacji 
o świętach bibliotecznych. Prawdopodobnie jednak na nim reklamuje się cała 
szkoła, a nie oddzielnie biblioteka.

Rys. 3. Media wykorzystywane do promocji świąt bibliotecznych przez biblioteki szkolne Łodzi
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowując część dotyczącą promocji świąt bibliotecznych z wykorzysta-
niem mediów typu Facebook czy blog, należy stwierdzić, że bibliotekarze ich nie 
preferują. Nie wszyscy również zamieszczają odpowiednie informacje na stro-
nach szkoły czy biblioteki, chociaż tutaj odnotowano dużo wyższe wskaźniki pro-
centowe. Można stwierdzić, że co czwarty bibliotekarz nie wykazał inicjatywy 
w tym kierunku. Połowa respondentów wykorzystuje do celów informacyjnych 
gazetkę szkolną, część z nich wspomniała w ankiecie, że przygotowuje nawet od-
dzielne numery poświęcone świętu.

Informacja podana w formie online może dotrzeć nie tylko do ucznia, ale 
również do jego rodzica, albo potencjalnych kandydatów do szkoły. To również 
wskazówka dla wszystkich mieszkańców osiedla o prężności działania szkoły, 
aktywności pracującego w niej personelu, sygnał do wspierania wszelkich ini-
cjatyw związanych z biblioteką, wreszcie – szansa na poprawę wizerunku biblio-
teki szkolnej i zawodu nauczyciela bibliotekarza. Brak wykorzystywania tej for-
my promocji jest dużym niedopatrzeniem ze strony bibliotekarzy. Na Facebooka 
zaglądają niemal wszyscy uczniowie. Badania wykazują, że jest to dla nich forma 
codziennej komunikacji; dla bibliotekarza natomiast – możliwość dotarcia do 
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opieszałych czytelników, okazja do zainteresowania biblioteką szkolną i prowa-
dzoną w niej działalnością kulturalno-edukacyjną. Niewykorzystanie okazji do 
komunikacji z szerokim gronem odbiorców przez bibliotekę, to skazanie jej na 
„niebyt”.

Ostatnie pytanie w ankiecie miało na celu ustalenie, czy bibliotekarze wykazu-
ją inicjatywę nawiązywania pozytywnych relacji z mediami zewnętrznymi i czy 
informacja o realizacji święta bibliotecznego na terenie szkoły trafia do prasy, ra-
dia lub telewizji. Niedocenianie zawodu bibliotekarza i nieugruntowana pozycja 
bibliotek w szkole (ciągłe próby łączenia ich z bibliotekami publicznymi), mogą 
wynikać z braku informacji w mediach o prowadzonych przez nich działaniach. 
Udana impreza, o której wiedzą tylko bezpośrednio zainteresowani uczniowie 
szkoły to tylko połowa sukcesu. Każde większe przedsięwzięcie powinno mieć 
odzwierciedlenie, chociażby w krótkiej adnotacji w prasie, radiu czy telewizji lo-
kalnej.

Respondentów zapytano również, które media i jak często są przez nich wyko-
rzystywane do promocji swoich działań. Wyniki wskazały na duże zaniedbania 
w tej mierze. Otóż żaden z ankietowanych nie prowadził systematycznej polityki 
media relations, czyli informacja nie trafiała za każdym razem do prasy, radia  
i/lub telewizji (por. Rys. 4 i Tab. 3). Jedynie 2% respondentów czyniło to często, 
przekazując informację do prasy i do telewizji. Czasami, a zatem okazjonalnie, 
wykorzystywano media: 24% ankietowanych – prasę, zaledwie 10% – telewizję 
i 2% – radio. Na rysunku 4 zilustrowano skalę omawianego zjawiska. Jego analiza 
skłania do wniosku, że informowanie o obchodach świąt bibliotecznych nie jest 
domeną bibliotekarzy szkolnych.

Rys. 4. Informowanie mediów zewnętrznych o imprezach związanych 
ze świętami bibliotecznymi przez bibliotekarzy szkolnych Łodzi

Źródło: opracowanie własne.
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Organizowanie imprez związanych ze świętami bibliotecznymi to wyjątkowa 
okazja do promocji bibliotek, w tym również szkolnych, czytelnictwa, ale rów-
nież samego zawodu bibliotekarza. Istnienie w społeczeństwie stereotypów tego 
zawodu, brak doceniania bibliotek szkolnych, może być efektem braku inicja-
tyw służących zmianie tej sytuacji. Bibliotekarze szkolni powinni wykorzystywać 
święta nie tylko po to, by rozbudzać zainteresowania i zamiłowania czytelnicze, 
ale również po to, by zdobywać nowych, aktywnych użytkowników biblioteki, 
pracować nad jej wizerunkiem, ugruntowywać pozycję bibliotekarza w szkole, 
wyprowadzać z błędu tych, którzy uważają, że bibliotekarz to osoba, która tylko 
wypożycza książki.

Badania bibliotek łódzkich szkół miały na celu poznanie i opis działań biblio-
tekarzy w zakresie realizacji świąt bibliotecznych jako okazji do promocji biblio-
tek i swojego zawodu. Analizie poddano 11, uznanych za najważniejsze, świąt 
bibliotecznych. W badaniach wzięła udział około jedna czwarta bibliotek szkol-
nych Łodzi. W ponad połowie placówek stwierdzono, że organizowane jest przy-
najmniej 5 z wymienionych świąt, chociaż z różną częstotliwością. Powoływano 
się najczęściej na 2: Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych i Dzień Plu-
szowego Misia. W ramach obchodów przygotowywane są najczęściej wystawy, 
konkursy, lekcje, które prowadzi bibliotekarz i wycieczki. Tak postępuje przynaj-
mniej połowa z deklarujących swój udział w święcie szkół.

Uczestnictwo bibliotek w świętach bibliotecznych można uznać za satysfak-
cjonujące, choć nadal jest w tej mierze sporo do zrobienia. Biblioteki wypadły 
natomiast zdecydowanie niekorzystnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie mediów 
społecznościowych i blogów do promocji swoich działań. Na stronie interneto-
wej biblioteki, informacje o obchodach świąt zamieszcza trochę rzadziej niż co 
trzeci bibliotekarz. Najczęściej wykorzystywana jest do tego celu strona szkoły, 
chociaż i tutaj wskaźnik nie osiągnął oczekiwanych 100%. Niestety, bibliotekarze 
nie mają często w zwyczaju informować mediów zewnętrznych o imprezach bi-
bliotecznych: prasy, radia czy telewizji. W ogóle nie robi tego około trzy czwarte 
ankietowanych. Pozostali czasami informują prasę, tak czyni około jedna czwar-
ta respondentów. Jeden na dziesięciu bibliotekarzy czasami informuje telewizję. 
Radio nie jest wykorzystywane prawie w ogóle. Tylko 2% ankietowanych czasami 
przesyła do niego informację. Odpowiedź na zadane na początku wywodu pyta-
nie jest twierdząca. Brak poprawy wizerunku bibliotek i bibliotekarzy w społe-
czeństwie, może być związany z biernością bibliotekarzy w zakresie prowadzenia 
odpowiedniej polityki media relations.

Na marginesie warto zauważyć, że najczęściej bibliotekarzami są osoby z du-
żym doświadczeniem w zawodzie (powyżej 10 lat), które z racji wcześniejsze-
go ukończenia studiów, nie miały okazji wykształcić w sobie nawyku kontaktów 
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z mediami. W programach studiów o kierunkach bibliotekoznawczych, jeszcze 
kilkanaście lat temu, nie kładziono nacisku na praktyczne kształcenie u biblio-
tekarzy umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z mediami. Być może 
właśnie tutaj tkwi przyczyna braku inicjatyw poddanego badaniom środowiska 
w omawianym zakresie. Do potwierdzenia tak sformułowanej tezy potrzebne są 
badania. Jeżeli okazałaby się ona prawdziwa, być może należałoby na ten aspekt 
wykształcenia bibliotekarzy zwrócić szczególną uwagę, zmodyfikować programy 
studiów pod tym właśnie kątem oraz dodatkowo organizować studia podyplo-
mowe w zakresie promocji wizerunku biblioteki i bibliotekarza oraz specjalne 
kursy doszkalające w ośrodkach metodycznych. Jest to o tyle ważne, iż od tych 
działań może zależeć przyszłość zawodu bibliotekarza i pozytywny wizerunek 
bibliotek w społeczeństwie.

Tabela 1
 Realizacja świąt bibliotecznych przez biblioteki szkolne Łodzi

Źródło: opracowanie własne.

L.p. Dzień Nazwa święta

Czy jest obchodzone
Wyniki podano w %

Tak, 
zawsze

Tak, 
często

Tak, 
czasami Nie

1. 3 marca Międzynarodowy Dzień Pisarzy 10 2 26 62
2. 2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki 

dla Dzieci
19 12 14 45

3. 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich

21 17 33 71

4. od 8 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 19 19 24 62
5. 8 maja Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek 17 14 12 57
6. 17 maja Światowy Dzień Społeczeństwa 

Informacyjnego
2 2 0 96

7. 1-8 czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom w ramach akcji Cała 
Polska czyta dzieciom

26 12 14 48

8. 20 czerwca Święto Uwalniania Książek 
(Bookcrossing)

12 2 21 35

9. 29 września Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania

14 10 7 69

10. październik Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych

78 5 10 7

11. 25 listopada Światowy Dzień Pluszowego 
Misia

44 9 2 45
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Tabela 2 
Media wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami imprez poświęconych 

obchodom świąt bibliotecznych przez biblioteki szkolne Łodzi

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Rodzaj medium Tak, zawsze Tak, często Tak, czasami Nie
Gazetka szkolna 45 7 12 36
Strona internetowa biblioteki 19 12 5 64
Strona internetowa szkoły 52 21 12 15
Blog 2 0 0 98
Facebook 5 0 5 90

Rodzaj medium Tak, zawsze Tak, często Tak, czasami Nie
Prasa 0 2 24 74
Radio 0 0 2 98
Telewizja 0 2 10 88

Lp. Nazwa święta Rok ustanowienia 
i twórca

Data 
obchodów

Opis

1 2 3 4 5

1 Międzynarodowy 
Dzień Kubusia 
Puchatka

1982 18 stycznia Święto zostało ustanowione na pamiątkę 
urodzin twórcy Kubusia Puchatka – Alana 
Alexandra Milne’a (18.01.1882 r.), słynnego 
angielskiego pisarza. Pierwsza książka Ku-
buś Puchatek ukazała się w 1926 r. w Lon-
dynie, od tej pory dzieła pisarza przetłuma-
czono na kilkanaście języków i sprzedano 
w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy 
[16].

2 Dzień
Bezpiecznego 
Internetu

2004
Komisja 
Europejska

11 lutego
(w 2014 r.)

Obchody tego dnia mają na celu inicjowanie 
i propagowanie działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych, zaznajomienie rodziców, 
nauczycieli i wychowawców z problematyką 
oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bez-
pieczeństwa online. W Polsce Dzień Bez-
piecznego Internetu od 2005 r. organizowa-
ny jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz 
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową 
(NASK). W 2014 r. święto obchodzone było 
pod hasłem Razem tworzymy lepszy Internet 
[7]

Tabela 3 
Media zewnętrzne, do których trafia informacja o realizacji świąt bibliotecznych w szkołach Łodzi

Tabela 4
Święta związane z biblioteką i czytelnictwem
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1 2 3 4 5

3 Międzynarodowy 
Dzień Pisarzy

1984
PEN Club, czyli 
Międzynarodo-
we Stowarzy-
szenie Pisarzy

3 
marca

Organizacja PEN Club została założona w  1921  r. 
w Londynie. Polski Oddział PEN Clubu, z siedzi-
bą w Warszawie, założył Stefan Żeromski w 1925 r. 
Prezesem polskiej organizacji od 2010 r. jest Adam 
Pomorski [24]. W Polsce nie jest to jeszcze dość po-
pularne święto. Jednak niektóre instytucje, takie jak 
biblioteki, szkoły, przedszkola itp. obchodzą to świę-
to. Z tej okazji organizowane są rozmaite spotkania 
autorskie i wieczory literackie [44].

4 Światowy Dzień 
Poezji

1999
UNESCO

21 
marca

Główne uroczystości odbywają się w Paryżu, gdzie 
od lat funkcjonuje tradycja festiwali poetyckich. 
Hucznie świętuje się też Dzień Poezji w  Grecji – 
w  Delfach i  Atenach, a  także w Hiszpanii. Celem 
tego dnia jest promocja czytania, pisania, publiko-
wania i nauczania poezji na całym świecie. W Polsce 
to święto nie jest jeszcze zbyt popularne, jednak od 
2001 r. odbywają się w wielu instytucjach różne fe-
stiwale, konferencje, konkursy, koncerty, spotkania 
literackie i  autorskie. Koordynatorem obchodów 
święta jest Polski Komitet ds. UNESCO [2]. 

5 Międzynarodowy 
Dzień Książki 
dla Dzieci

1967 
Międzynaro-
dowa Izba do 
spraw Książek 
dla Młodych 
Ludzi

2 
kwietnia

Jest to międzynarodowa organizacja zajmująca się 
promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Data 
święta ma wielkie znaczenie, gdyż jest to roczni-
ca urodzin duńskiego poety, a zarazem jednego 
z największych światowych baśniopisarzy, Hansa 
Christiana Andersena. Uroczystość jest obchodzo-
na w wielu bibliotekach, domach kultury i teatrach, 
które przygotowują imprezy promujące literaturę 
dla najmłodszych. Co roku Dzień Książki dla Dzieci 
obchodzony jest w innym kraju oraz pod innym ha-
słem. Polska była gospodarzem tego dnia w 1977 r. 
W 2013 r. organizatorem święta były Stany Zjedno-
czone, a w 2014 r. Irlandia [15].

6 Międzynarodowy 
Dzień Książki 
i Praw Autorskich

1995
UNESCO

w Polsce od 
2007 r.

23 
kwietnia

Ustanowiony został w celu promocji czytelnic-
twa i edytorstwa, a także upowszechniania wiedzy 
na temat ochrony własności intelektualnej i praw 
autorskich [3]. Pomysł organizacji święta zrodził 
się w Katalonii, gdzie 23 kwietnia jest hucznie ob-
chodzonym świętem narodowym. Zgodnie z  dłu-
gą tradycją w ten dzień mężczyźni obdarowywali 
kobiety czerwonymi różami, które symbolizowały 
krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Kobiety 
w ramach wdzięczności postanowiły ofiarowywać 
mężczyznom podarunki w postaci książek [32]. 
W ramach święta trzy wielkie organizacje związane 
ze światowym rynkiem książki: Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Wydawców (IPA), Międzynarodowa 
Federacja Sprzedawców Książek (IBF) oraz Mię-
dzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji 
Bibliotekarskich (IFLA) decydują o wyborze Świa-
towej Stolicy Książki na okres 12 miesięcy. W 2013 r. 
został nią Bangkok [3].
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7 Światowy 
Dzień 
Własności 
Intelektualnej

2001
Światowa 
Organizacja 
Własności 
Intelektualnej – 
WIPO/ONZ

26 
kwietnia

Święto zostało ustanowione w 2001 r. przez Światową 
Organizację Własności Intelektualnej – WIPO (jedna 
z  wyspecjalizowanych organizacji ONZ). Instytucja ta 
zajmuje się koordynacją i tworzeniem regulacji dotyczą-
cych systemu ochrony własności intelektualnej, a  także 
świadczeniem pomocy prawnej i technologicznej [37]. 
Dzień ten ustanowiono w 2000 r., a wybrano go w 1970 r. 
na pamiątkę wejścia w  życie konwencji powołującej 
WIPO. Celem tego dnia jest: wskazanie społeczeństwu, 
jak patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i  wzory 
mają wpływ na codzienne życie, wskazanie wkładu twór-
ców i  wynalazców do rozwoju społeczeństw na całym 
świecie, zachęcanie społeczeństwa do poszanowania 
praw własności intelektualnej innych osób [36].

8 Dzień 
Bibliotekarzy 
i Bibliotek

1985
Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy 
Polskich (SBP)

8 maja Pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 r., przy 
udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich we Wrocławiu. Dzień ten jest symbolem pracy 
bibliotekarzy, w którym przedstawiane są dokonania 
i  zawodowe osiągnięcia społeczeństwa bibliotekarskie-
go, jak i refleksja o tożsamości bibliotek i ich roli w bu-
dowaniu dziedzictwa kulturowego [4]. Wokół tego dnia 
krążą legendy. Jedna z nich mówi, że święto nawiązu-
je do postaci legendarnego bibliotekarza Istadoriona, 
twórcy pierwszej księgi, w której wymienione zostało 
w sześćdziesięciu dziewięciu językach słowo biblioteka. 
Inni uważają, że święto powstało na cześć Jana z Koź-
mina, zwanego Koźmińczykiem, docenta Uniwersytetu 
Krakowskiego, nadwornego kaznodziei i pierwszego bi-
bliotekarza króla Zygmunta Augusta [27].

9 Światowy 
Dzień 
Społeczeństwa 
Informacyj-
nego

2006
Zgromadzenie 
Ogólne ONZ

17 maja Ustanowione zostało rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 
2006 r. po Światowym Szczycie Społeczeństwa Informa-
cyjnego w Tunisie (2005 r.) [35]. Organizatorem obcho-
dów dnia w Polsce jest Polskie Towarzystwo Informa-
tyczne (PTI). Imprezy składające się na obchody ŚDSI 
są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest idea spo-
łeczeństwa informacyjnego. Na program święta składają 
się konferencje, seminaria, publiczne debaty, imprezy 
edukacyjno-integracyjne oraz spotkania półformalne. 
Każdego roku ŚDSI obchodzone jest pod innymi hasła-
mi: 2013 r. – ICT na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 2014 r. – Sieci szerokopasmowe na rzecz nie-
zakłóconego rozwoju [34].

10 Dzień 
Działacza 
Kultury 
i Drukarza

1945 
Ogólnopolski 
Zjazd Związku 
Zawodowego 
Drukarzy 
w Gnieźnie

29 maja Obchody święta mają na celu upamiętnienie oraz pro-
mowanie działań ludzi, którzy w różnych dziedzinach 
kultury tworzą, chronią i upowszechniają dziedzictwo 
narodowe. Od 2005 r. nadawane są przez ministra kultu-
ry i dziedzictwa narodowego wyróżnienia Zasłużony dla 
Kultury Polskiej oraz medale Zasłużony Kulturze Gloria 
Artis dla osób szczególnie wyróżniających się w różnych 
dziedzinach kultury. Dzień Drukarza jako święto środo-
wisk poligraficznych został ustanowiony w październi-
ku 1945 r. na Ogólnopolskim Zjeździe Związku Zawo-
dowego Drukarzy w Gnieźnie [8].
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11 Ogólnopolski 
Tydzień Czytania 
Dzieciom 
w ramach akcji 
Cała Polska czyta 
dzieciom

2002
Fundacja 
ABCXXI – 
Cała Polska 
czyta dzieciom

1-8 czerwca Cała Polska czyta dzieciom jest ogólnopolską 
kampanią społeczną zainaugurowaną 1 czerw-
ca 2001 r. przez Fundację ABCXXI – Cała Polska 
czyta dzieciom, w celu uświadomienia społeczeń-
stwu ogromnego znaczenia głośnego, codziennego, 
20-minutowego czytania dziecku, dla jego zdro-
wego i wszechstronnego rozwoju [6]. W  czerwcu 
2002  r. Fundacja ABCXXI zorganizowała I  Ogól-
nopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Do tej pory 
odbyło się XII edycji tego święta. Z tej okazji w ca-
łej Polsce odbywają się akcje głośnego czytania 
w  przedszkolach, bibliotekach, szkołach i innych 
instytucjach [11].

12 Święto Uwal-
niania Książek 
(Bookcrossing)

2001
Ron Hornbaker

w Polsce od 
2003 r.

czerwiec Akcja bookcrossingu polega na zostawianiu prze-
czytanych książek w miejscach publicznych (park, 
pociąg, autobus, ulubiony pub, teatr, uczelnia itp.), 
jak również w miejscach w tym celu przygotowa-
nych, na tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, 
regały, półki), po to, by znalazca mógł je przeczy-
tać i przekazać dalej. Idea „krążącej książki” naro-
dziła się w  Stanach Zjednoczonych w 2001 r. Jej 
inicjatorem był programista komputerowy – Ron 
Hornbaker. W Polsce święto pojawiło się w 2003 r. 
z inicjatywy Macieja Ślużyńskiego, Lechosława 
Gawrońskiego i Tomasza Brzozowskiego. Od 
2004  r. bookcrosserzy w  Polsce obchodzą Ogól-
nopolskie Święto Wolnych Książek, organizując 
marsze i happeningi. Funkcję ogólnopolskiego ko-
ordynatora akcji pełni od 2003 r. Jolanta Niwińska, 
nauczyciel bibliotekarz [1].

13 Święto 
Papieru

2001
Muzeum 
Papiernictwa 
w Dusznikach-
-Zdroju

ostatni 
weekend 
lipca

Święto Papieru jest corocznym festynem organi-
zowanym od 2001 r. przez Muzeum Papiernictwa 
w Dusznikach-Zdroju, które powstało w 1968 r. 
i  zajmuje się szeroko pojętą tematyką dotyczącą 
papiernictwa [12]. Obchody święta trwają dwa dni 
i mają na celu upowszechnianie wiedzy o papierze, 
jego historii, znaczeniu dla rozwoju cywilizacji 
itp. Podczas obchodów odbywają się m.in.: bez-
płatne zwiedzanie wystaw Muzeum Papiernictwa; 
pokazy, w których można własnoręcznie czerpać 
i  barwić papier, badać jego właściwości przy wy-
korzystaniu zabytkowych urządzeń, drukować na 
papierze czerpanym, wykonywać grafiki na papie-
rze (linoryt, monotypia); konkursy zręcznościowe 
dla dzieci, dorosłych oraz rodzin [38].

14 Międzynarodowy 
Dzień 
Postaci z Bajek

brak informacji 5 września
(również 
5 listopada)

Data święta została wybrana na cześć urodzin Wal-
ta Disneya (05.12,1901 r.), jednego z największych 
autorów bajek animowanych dla dzieci [9]. Dzień 
Postaci z Bajek obchodzony jest przede wszystkim 
w przedszkolach i w niższych klasach szkoły pod-
stawowej. Z tej okazji organizowane są konkursy 
np. plastyczne lub na najlepsze bajkowe przebra-
nie, akcje głośnego czytania dzieciom, przedsta-
wienia i wiele innych.
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15 Światowy Dzień 
Umiejętności 
Czytania /
Międzynaro-
dowy Dzień 
Piśmiennictwa

1965
UNESCO

8 
września

Światowy Dzień Umiejętności Czytania, inaczej Mię-
dzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem, powstał 
z inicjatywy UNESCO w 1965 r. Umiejętność czyta-
nia i pisania jest narzędziem, które pomaga zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom lepiej zrozumieć świat 
i umożliwia korzystanie z potrzebnych informacji do 
realizacji swoich celów. Wzmaga poczucie godności 
osobistej i napędza zdrowy rozwój społeczeństwa. 
Dzień powstał, aby rozpowszechnić problem analfa-
betyzmu oraz przyczynić się do zmniejszenia liczby 
ludzi nieumiejących czytać i pisać [29]. Z kolei Mię-
dzynarodowy Dzień Piśmiennictwa przypomina, że 
umiejętność pisania jest prawem każdego człowieka, 
a dostęp do edukacji wyrazem uszanowania godności 
ludzkiej [17].

16 Tydzień 
Zakazanych 
Książek

od 1982 r.
Judith Krug,
American 
Library 
Association 
(ALA)

22-28 
września

(w 2013 r.)

Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych i  jest 
ściśle związane z pierwszą poprawką do amerykań-
skiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa. Po raz 
pierwszy obchodzono je w 1982 r. dzięki inicjatywie 
aktywistki bibliotecznej Judith Krug oraz przy wspar-
ciu Stowarzyszenia Amerykańskich Bibliotek (Ameri-
can Library Association), sprzedawców książek, auto-
rów i dziennikarzy [42]. Święto ma na celu zwrócenie 
uwagi na zagadnienie wolności intelektualnej i niebez-
pieczeństwo, jakie niesie z sobą ograniczenie dostępu 
do informacji. Jest to sprzeciw wobec cenzury, zakazy-
wania treści uznanych przez kogoś za nieodpowiednie, 
wycofywanie z tego powodu pewnych tytułów z biblio-
tek [41]. W Polsce w obchody Tygodnia Zakazanych 
Książek od kilku lat czynnie angażuje się stowarzysze-
nie Bibliosfera.org, zachęcając biblioteki, księgarnie 
i szkoły do przyłączenia się do akcji [30].

17 Ogólnopolski
Dzień 
Głośnego 
Czytania

2001
Polska Izba 
Książki (PIK)

29 
września

PIK jest samorządem gospodarczym zrzeszającym 
wydawców, księgarnie, hurtownie książek, drukarnie, 
a  także wszelkie przedsiębiorstwa powiązane z  ryn-
kiem książki [13]. Święto jest doskonałą okazją do 
podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, choć-
by takich, jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi 
między rodzicem i dzieckiem, stymulowanie rozwoju 
czy wzbogacanie słownictwa. Idea głośnego czytania 
znalazła uznanie wśród aktorów, nauczycieli, lekarzy, 
terapeutów, rodziców, a nawet polityków, którzy chęt-
nie angażują się w ten projekt. Z tej okazji w przed-
szkolach, szkołach, bibliotekach i innych instytucjach 
organizuje się wspólne głośne czytanie książek.

18 Międzynaro-
dowy Miesiąc 
Bibliotek 
Szkolnych

1999
Międzyna-
rodowe Sto-
warzyszenie 
Bibliotekarzy 
Szkolnych 
(IASL)

paździer-
nik

Organizacja IASL została założona w 1971 r. i zrzesza 
bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz 
wszystkich ludzi, którym bliskie są problemy bibliote-
karstwa szkolnego [18]. Obchody święta stały się oka-
zją do tego, aby zainteresować uczniów, nauczycieli, 
lokalne środowisko i władze działaniami bibliotek oraz 
podzielić się swymi pomysłami i problemami. Każde-
go roku obchody odbywają się pod innym hasłem, np. 
w 2013 r. – Biblioteki szkolne – bramy do życia [14].
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19 Światowy 
Dzień 
Pluszowego 
Misia

2002 25 
listopada

Święto zostało ustanowione w 2002 r., dokładnie w  setną 
rocznicę powstania tej popularnej maskotki. Jednak wszyst-
ko zaczęło się już dużo wcześniej. W 1902 r. prezydent Sta-
nów Zjednoczonych Theodor Roosevelt, wybrał się na polo-
wanie, na którym postanowił uwolnić małego postrzelonego 
niedźwiadka. Na cześć prezydenta Morris Mitchom wypro-
dukował zabawkę misia i nazwał ją Teddy’s Bear (Teddy – od 
zdrobnienia imienia Theodore, bear – ang. niedźwiedź) [33]. 
Dzień Pluszowego Misia jest obchodzony w Polsce zarówno 
przez dzieci, jak i dorosłych. Z tej okazji w przedszkolach, 
szkołach, bibliotekach i  innych instytucjach odbywają się 
przedstawienia, konkursy plastyczne, wystawy, spotkania 
autorskie, liczne zabawy dla dzieci itp.

20 Dzień 
Księgarza

przed II wojną 
światową
księgarze

13 
grudnia

Święto powoli odchodzi do historii lub świętowane jest 
w  sposób symboliczny i skromny. Z zawodem księgarza 
związany jest pewien dawny zwyczaj. „12/13” to popularnie 
zwana zwyczajowa bonifikata, nie regulowana żadnymi for-
malnymi zobowiązaniami, którą stosowano przed II wojną 
światową. Polegała ona na marketingowym zabiegu wydaw-
ców, którzy nagradzali księgarzy nabywających dwanaście 
egzemplarzy jakiegoś tytułu – trzynastym darmowym, co 
oczywiście było łakomym kąskiem. Dwa okresy „tłuste” 
w  handlu księgarskim, podręcznikowy i gwiazdkowy, były 
okazją do wzmożonych zakupów. Stąd też wziął się zwyczaj 
obchodzenia nieformalnego święta księgarskiego w okolicy 
13 grudnia [27].

21 Festiwal 
Książek 
Przeczyta-
nych

lata 2007-2010
Warszawa

2013
Rada Rodzi-
ców Szkoły 
Podstawowej 
z Oddziałami 
Integracyjny-
mi nr 330 
w Warszawie

różne 
daty

Święto obchodzone jest w coraz większej liczbie bibliotek 
i instytucji (m.in. w latach 2007-2010 odbyło się kilka edy-
cji święta organizowanych w Warszawie – restauracja Nowy 
Bolek obok Biblioteki Narodowej, Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego). Święto polega na tym, że zainteresowani 
czytelnicy, za niewielką opłatą lub za konkretną liczbę wła-
snych książek przyniesionych do biblioteki, mogą zabrać 
do domu książki, zgromadzone wcześniej w bibliotece (są 
to materiały poselekcyjne lub książki przyniesione przez 
innych czytelników). Ciekawą formą na wsparcie finanso-
we i promocje biblioteki szkolnej jest Ursynowski Festiwal 
Książek Przeczytanych. Jest to cykliczna impreza organizo-
wana przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 330 w Warszawie. Pierwsza edycja 
święta odbyła się 30.11.2013 r., kolejna 05.04.2014 r. [43]

22 Festiwal 
Bibliotek

2001
Łódzkie 
Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli 
i Kształcenia 
Praktycznego 
– Bogusława 
Walenta

od wrze-
śnia do 
kwietnia 
każdego 
roku

Pomysłodawcą i od samego początku głównym organi-
zatorem przedsięwzięcia jest Bogusława Walenta. Jest to 
święto wszystkich łódzkich bibliotek szkolnych, które po-
wstało w 2001 r. Przygotowania do festiwalu odbywają się 
już w październiku, aby mogły zakończyć się uroczystą galą 
finałową, przypadającą na kwiecień [31]. Obchody święta 
składają się z festiwalowych konkursów skierowanych do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Ich celem jest wyeksponowanie roli książki 
w życiu ucznia, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze, inspirowanie do twórczego działania oraz kształ-
towanie wrażliwości estetycznej [10].

Źródło: opracowanie własne
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Joanna Kępko, Iwona Packiewicz

Biblioteka hybrydowa w dobie informacji 
cyfrowej – nowy wymiar funkcji informacyjnej 
na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Białymstoku

Koncepcję bibliotek hybrydowych zapoczątkował, realizowany w Wielkiej 
Brytanii w latach 1994-2001, projekt Electronic Library Programme, będący 
efektem wdrażania niektórych wytycznych zawartych w powstałym w 1993 r. 
raporcie prof. Briana Folletta, przewodniczącego Rady ds. Finansowania Szkol-
nictwa Wyższego Anglii. Raport „przedstawia serię szczegółowych zaleceń obej-
mujących planowanie strategiczne, potrzebę efektywnej integracji usług biblio-
tecznych z innymi aspektami planowania i zarządzania instytucją, zarządzanie 
personelem i jego rozwój, politykę i praktykę zakupów, ocenę jakości oraz stoso-
wanie ogólnego zbioru wskaźników efektywności pracy bibliotek” [7]. Autor pi-
sze w nim m.in. o wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
w celu rozwiązywania problemów i podnoszenia jakości usług.

Wspomniany Electronic Library Programme składał się z trzech faz, które do-
tyczyły publikacji elektronicznych, dostępu do zasobów, szkoleń i studiów wspie-
rających. Zagadnienie biblioteki hybrydowej zostało ujęte w fazie końcowej ukie-
runkowanej „na spójność informacji i implementację usług. Próbowano w niej 
dostarczyć odpowiedzi na pytanie, jak oddzielne technologie i usługi mogłyby 
być stosowane w zintegrowany sposób” [10, s. 14]. Projekt biblioteki hybrydowej 
miał zapewnić spójność usług bibliotecznych i pomóc w zapanowaniu nad coraz 
większą różnorodnością i ilością informacji.
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Po raz pierwszy, bo w 1996 r., określenia biblioteka hybrydowa użył prof. Stu-
art Sutton1, charakteryzując ją jako bibliotekę, w której „równowaga między in-
formacją w wersji drukowanej i meta-informacją w wersji cyfrowej przesuwa się 
wyraźnie w kierunku mediów cyfrowych; biblioteka taka gwarantuje też dostęp 
do rozproszonych zasobów sieciowych” [10, s. 15]. Tak zdefiniowana biblioteka 
to instytucja-hybryda, łącząca w sobie dwa podstawowe elementy: świadczenie 
usług w formie fizycznej/tradycyjnej z jednoczesnym naciskiem na działania 
w  świecie wirtualnym/online/cyfrowym oraz nieustanne ich rozbudowywanie 
i szukanie nowych rozwiązań w tym zakresie.

Przykładem biblioteki, w której elementy cyfrowe współistnieją z tradycyjny-
mi formami udostępniania zbiorów jest Biblioteka Uniwersytecka w Białymsto-
ku. W XXI w., w dobie informacji cyfrowej, społeczeństwa informacyjnego oraz 
rozpowszechniania idei Open Access (OA), czytelnikom nie wystarcza już bi-
blioteka tradycyjna kojarzona z miejscem, w którym można wypożyczać książki 
i znaleźć zaciszne miejsce do nauki. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, 
chcąc sprostać nowym wymaganiom i dostosować się do dynamicznie zmieniają-
cej się rzeczywistości, coraz większy nacisk kładzie na zasoby cyfrowe i udostęp-
nianie zbiorów drogą elektroniczną. W niniejszym artykule zostaną przedsta-
wione i omówione najważniejsze działania/narzędzia Biblioteki Uniwersyteckiej 
w  zakresie idei Open Access i cyfryzacji, ułatwiające dostęp do różnorodnych 
informacji i przyczyniające się do dalszego rozwoju nauki. Są to biblioteka cyfro-
wa, wydawnictwa elektroniczne, bazy własne oraz repozytorium.

Kolebką idei Open Access są Stany Zjednoczone, a jej początki sięgają lat 60. 
XX w., kiedy to zaczęły powstawać pierwsze centra informacji naukowej. Dys-
kusje na temat problemu otwartego dostępu do nauki rozpoczęły się w latach 
80. ubiegłego wieku. Pojawiły się wtedy pierwsze wolnodostępne czasopisma. 
W roku 1991, w ramach Open Access Initiative, czyli inicjatywy otwartych repo-
zytoriów, powstało pierwsze otwarte repozytorium naukowe arXiv.org, pierwot-
nie publikujące teksty z zakresu fizyki. Dużym postępem w rozwoju idei Open 
Access był napisany w 2001 r. List otwarty do wydawców naukowych, w którym 
uczeni z całego świata nawoływali do utworzenia publicznej biblioteki interne-
towej. Kluczowymi dokumentami popierającymi i propagującymi ideę otwartej 
nauki są sformułowane na początku XXI w.: Deklaracja Budapest Open Access 
Initiative z 2002 r., Bethesda Statement on Open Access Publisching z 2003 r. oraz 
Deklaracja Berlińska z 2007 r. w sprawie otwartego dostępu do wiedzy w naukach 
ścisłych i humanistyce. W pierwszym z nich odnajdujemy następującą definicję 
otwartego dostępu: „Przez otwarty dostęp rozumiemy dostępność treści za dar-

1 Obszarem badań prof. Stuarta Suttona były m.in. metadane i informacja w sieci.
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mo i w publicznym Internecie, co pozwala każdemu czytać, ściągać, kopiować, 
rozprowadzać, drukować, przeszukiwać, zamieszczać odnośniki do pełnej wersji 
tekstów, indeksować, przekazywać jako dane do oprogramowania oraz używać 
w dowolnym innym, zgodnym z prawem, celu – bez barier finansowych, legal-
nych czy technicznych innych niż te związane z uzyskaniem dostępu do samego 
Internetu. Jedynym ograniczeniem kopiowania i dystrybucji treści, oraz jedyną 
rolą, jaką w tym obszarze odgrywa prawo autorskie, powinno być zapewnienie 
autorom kontroli nad integralnością ich utworów oraz prawa do odpowiedniego 
uznania ich autorstwa i cytowania ich prac” [5, s. 83].

Rozwój ruchu Open Access w Polsce nie jest niestety tak dynamiczny, jak za 
granicą. Wpływa na to kilka czynników. Po pierwsze, wielu naukowców wciąż 
uważa, że publikacje elektroniczne są mniej prestiżowe niż tradycyjne, papierowe. 
Przeszkodą dla otwartego publikowania jest też niezrozumienie podstawowych 
założeń teoretycznych i technologicznych oraz brak zdecydowanej polityki pań-
stwa w tej sprawie. Istnieje jednak grupa ludzi i instytucji, którzy konsekwentnie 
promują ruch Open Access. Są to przede wszystkim bibliotekarze i środowiska 
uniwersyteckie. Przy wyższych uczelniach zaczynają powstawać repozytoria. 
Pierwsze z nich, utworzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w  Poznaniu, uruchomiono w 2010 r. Obecnie istnieje kilka repozytoriów: 
Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (AMUR), Repozytorium 
Uniwersytetu Łódzkiego (RUŁ), Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego 
(RUW), Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (RUMAK), 
Repozytorium Politechniki Krakowskiej (RPK), Repozytorium Wydziału Elek-
trycznego Politechniki Wrocławskiej (ENY), Repozytorium Cyfrowe Instytutów 
Naukowych Polskiej Akademii Nauk (RCIN), Repozytorium Instytutu Biochemii 
i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) oraz Repozytorium Uniwersytetu 
w Białymstoku (RUB), które rozpoczęło działalność w 2013 r. [8].

Umieszczanie w otwartym repozytorium artykułów już opublikowanych lub 
przygotowanych do publikacji w czasopismach tradycyjnych, stanowi tzw. zieloną 
drogę Open Access. Jest ona jedną z dwóch podstawowych metod udostępniania 
artykułów w wolnym dostępie i umożliwia gromadzenie, przechowywanie i szer-
sze udostępnianie materiałów, które zostały lub zostaną wydrukowane. Druga 
metoda – droga złota – polega na publikowaniu artykułów w elektronicznych, re-
cenzowanych czasopismach Open Access. „Są to zarówno oryginalne czasopisma 
OA tylko w wersji online, jak też wersje elektroniczne czasopism, które nadal są 
wydawane w wersji papierowej i w takiej postaci sprzedawane”. [11, s. 4]. W Pol-
sce droga złota rozwija się nieco lepiej niż droga zielona. „W DOAJ (Directory of 
Open Access Journals) w październiku 2012 roku było zarejestrowanych 140 ty-
tułów czasopism naukowych z Polski, co plasuje Polskę na 15 miejscu w tym ka-
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talogu. Wzrost zarejestrowanych tytułów nastąpił szczególnie dynamicznie w kil-
ku ostatnich latach. W 2011 roku dodano 42 nowe tytuły, a w 2012 roku 11. Poza 
tym nie wszystkie polskie czasopisma OA są zarejestrowane w DOAJ. W rzeczy-
wistości jest ich o wiele więcej. Ze 140 polskich czasopism OA wydawanych przez 
w wydawnictwo Versita, mniej niż 50 jest zarejestrowanych we wspomnianym 
katalogu” [11, s. 13].

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku, chociaż repozytorium instytucjonal-
ne prowadzi dopiero od 2013 r., od wielu lat dokłada starań, aby jej użytkownicy 
mieli zapewnioną możliwie najszerszą informację na temat zasobów Open Ac-
cess w Polsce i na świecie. Na stronie internetowej Biblioteki najważniejsze infor-
macje o OA zostały zestawione tak, aby czytelnik mógł w łatwy sposób odnaleźć 
interesujące go strony internetowe, sprawnie poruszać się po elektronicznych 
zasobach i szybko odszukać potrzebne mu materiały. Informacje podzielono na 
pięć części: Informacje ogólne, Wyszukiwarki zasobów Open Access, Repozyto-
ria i archiwa, Książki Open Access, Czasopisma Open Access.

W części pierwszej umieszczone zostały linki do stron internetowych, na któ-
rych można znaleźć ogólne informacje o Open Access. Serwisy popularyzujące 
ruch otwartej nauki to: Global Open Access Portal, Koalicja Otwartej Edukacji, 
EBIB, Otwarta Nauka. Można dowiedzieć się z nich czym jest idea Open Access, 
odnaleźć dane na temat statusu Open Access i kluczowych organizacji zaangażo-
wanych w ruch otwartej nauki, a także zapoznać się z listą wyszukiwarek, repo-
zytoriów oraz czasopism OA.

Aby ułatwić pracę czytelnikom, na stronie internetowej Biblioteki UwB zo-
stały wymienione w porządku alfabetycznym najważniejsze multiwyszukiwarki 
zasobów Open Access oraz wybrane wyszukiwarki naukowe2. Przeszukują one 
jednocześnie zasoby OA (metadane i/lub pełen tekst) wszystkich albo wybranych 
repozytoriów, czasopism i bibliotek cyfrowych. Do najlepszych i najpopularniej-
szych multiwyszukiwarek należą: OAIster, Scientific Commons, DRIVER search 
portal oraz BASE [3]. Ta ostatnia na przykład zawiera w swoim indeksie ponad 
61 mln dokumentów z ponad 2,9 tys. źródeł, wśród których są także wybrane 
polskie biblioteki cyfrowe. Popularną wyszukiwarką naukową jest Google Book-
Search, obejmująca największy zbiór cyfrowych książek na świecie (ponad 7 mln 
tytułów). Inny przykład wyszukiwarki to ROAR (Registry of Open Access Repo-
sitories), która pozwala na przeszukiwanie archiwów z całego świata. Zawiera ona 
największy z dostępnych spis archiwów dotyczących wszystkich dziedzin wiedzy.

Na stronie Biblioteki UwB czytelnicy mogą znaleźć wybrane polskie i zagra-

2 Są to: BASE, BUBL, Citebase Search, DRIVER search portal, E-Print Network, Google Book 
Search, Google Scholar, OAIster, Open DOAR, ROAR - Registry of Open Access Repositories, 
Scientific Commons, Scirus.
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niczne dziedzinowe archiwa i repozytoria oraz spisy i katalogi archiwów i re-
pozytoriów. Jak już zostało zauważone, pierwszym otwartym repozytorium na-
ukowym jest, powstałe w 1991 r., arXiv.org. Swoje prace regularnie zamieszczają 
w nim wybitni matematycy i fizycy. Wykorzystują serwis również jako miejsce, 
w którym prezentują swoje teksty przed publikacją. Prace można czytać i pobie-
rać bezpośrednio ze strony arXiv.org. Są one widoczne również w wyszukiwar-
kach naukowych, takich jak Google Scholar.

Następnym ważnym elementem strony internetowej Biblioteki UwB jest link 
do zagranicznych książek w wolnej licencji różnych wydawnictw (Directory of 
Open Access Books – DOAB). Ostatnia część przygotowanych przez Bibliotekę 
materiałów zawiera linki do baz i tytułów pełnotekstowych czasopism polskich 
i zagranicznych dostępnych online. Jednym z najpopularniejszych katalogów 
czasopism Open Access jest, wpomniany wcześniej, DOAJ rejestrujący ponad 
9,7 tys. naukowych czasopism w pełnym OA. Inny zasługujący na uwagę katalog 
to Open J-Gate. Bazą zawierającą linki do polskich czasopism elektronicznych, 
jest udostępniana na serwerze Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego ARIANTA.

Obok każdego linku i każdego wymienionego tytułu czasopisma elektronicz-
nego na stronie Biblioteki UwB została umieszczona krótka informacja, z której 
użytkownik dowie się, czym zajmuje się dany serwis, kiedy powstał oraz jakie 
informacje można znaleźć w konkretnych repozytoriach czy czasopismach. Ze-
braniem i opracowaniem tych danych zajmuje się Oddział Informacji Naukowej 
Biblioteki UwB.

Oprócz wyżej wymienionych źródeł poszukiwania wiedzy, Biblioteka Uniwer-
sytecka proponuje dostęp do wybranych wyszukiwarek, stron, portali, serwisów, 
informatorów, katalogów oraz znajdujących się w Internecie baz, zarówno pełno-
tekstowych, jak i bibliograficznych z poszczególnych dziedzin nauki. Materiały 
podzielone zostały według określonej tematyki (np. archeologia, biologia, filo-
logia, geografia, film i teatr, prawo i inne) oraz uporządkowane alfabetycznie. 
Wymienione źródła są powszechnie dostępne (z dowolnego komputera i bez 
wnoszenia jakichkolwiek opłat). Na przykład w kategorii Bibliotekoznawstwo za-
mieszczono linki do baz takich jak: Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowej, Bibliografia Bibliografii Polskich, Cytbin, EBIB, Online 
Dictionary of Library and Information Science czy Wirtualna Historia Książki.

Ważnym elementem działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku, 
wpisującym się w ruch Open Access, jest udział w tworzeniu Podlaskiej Biblio-
teki Cyfrowej (PBC). PBC jest efektem współpracy powstałego w 2004 r. Kon-
sorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku, do którego oprócz Bibliote-
ki Uniwersyteckiej w Białymstoku należą Biblioteka Politechniki Białostockiej, 
Książnica Podlaska, Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Du-
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chownego w Białymstoku, Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, 
Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Archiwum Państwowe 
w Białymstoku.

Biblioteka Uniwersytecka, będąca od momentu zainicjowania współpracy ko-
ordynatorem projektu, digitalizację zbiorów rozpoczęła w grudniu 2005 r., tuż 
po przeprowadzce do nowego gmachu. Pieniądze na zakup sprzętu i oprogramo-
wania otrzymała z Europejskich Funduszy Strukturalnych w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pracownia 
Digitalizacji Zbiorów, z nowoczesnym sprzętem do skanowania i obróbki doku-
mentów, znajduje się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej.

Celem utworzenia PBC było przede wszystkim umożliwienie łatwego i szyb-
kiego dostępu do zasobów piśmiennictwa szerokiemu gronu użytkowników oraz 
ochrona i zabezpieczenie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa polskiego, 
a także efektywniejsze udostępnianie skryptów i podręczników, i pełniejsze ich 
wykorzystanie w procesie dydaktycznym. Inne zadania PBC to tworzenie pol-
skich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu, wspieranie rozwoju po-
tencjału badawczego szkół wyższych oraz współdziałanie w tworzeniu i pracach 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej3. Istnienie PBC wspomaga zatem proces 
kształcenia i rozwój środowisk akademickich oraz mieszkańców województwa 
podlaskiego, a także pozwala utrwalić i zachować dziedzictwo kulturowe dla 
przyszłych pokoleń.

Materiały do digitalizacji dobierane są na podstawie oceny merytorycznej za-
wartości danej publikacji, z uwzględnieniem prawa autorskiego. W pierwszym 
rzędzie skanowane są starodruki i kolekcje XIX-wieczne, ponieważ w ich przy-
padku nie ma już ograniczeń ze strony przepisów chroniących autorów i wydaw-
ców. Przepisy te często stanowią barierę w cyfrowym dostępie do wiedzy. Wyboru 
tekstów, skanowania, obróbki technicznej i przenoszenia materiałów na nośniki 
cyfrowe dokonują pracownicy Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Zgromadzony w PBC zasób podzielono na kilka kolekcji tematycznych: Dzie-
dzictwo Kulturowe, Kartografia, Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, Materiały 
regionalne, Materiały naukowo-dydaktyczne oraz Muzykalia. Pierwsza z nich 
zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych zabytków 
piśmiennictwa polskiego, takich jak starodruki, druki supraskie, rękopisy, książ-
ki wydane po 1801 r., czasopisma XIX-wieczne, zbiory ikonograficzne. Łącznie 
4730 dokumentów. Dział kartografii składa się ze 123 map i atlasów Polski oraz 
Kresów Wschodnich, głównie z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz 

3 Zadania PBC dostępne są na stronie: http://pbc.biaman.pl/dlibra/text?id=library-desc.
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I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem północno-wschodniej 
Polski. Większość stanowią mapy topograficzne wydane przez Wojskowy Insty-
tut Geograficzny oraz mapy niemieckie pochodzące z czasów II wojny światowej. 
W zbiorze znajdują się również plany Białegostoku, Wilna, atlas Królestwa Pol-
skiego z XIX w. oraz województwa podlaskiego z wieku XVIII. W kolekcji Kresy 
Wschodnie Rzeczypospolitej odnaleźć można książki i czasopisma (1777 publi-
kacji) dotyczące ziem wschodnich, które po II wojnie światowej znalazły się poza 
granicami kraju. Oprócz PBC, kolekcje o tej samej tematyce prezentują POLONA 
i KPBC. Zasób działu Materiały regionalne obejmuje 18793 dokumenty dotyczą-
ce województwa podlaskiego, znajdujące się w bibliotekach Białegostoku i War-
szawy: książki, prasę białostocką, łomżyńską, augustowską i suwalską wydawaną 
przed I wojną światową, w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie PRL, 
a także cyfrowe kopie druków ulotnych oraz ikonografii. Trzon kolekcji stanowią 
publikacje dotyczące Białegostoku i Podlasia. W kolekcji Materiały naukowo-dy-
daktyczne umieszczone są skrypty, podręczniki, monografie i artykuły naukowe, 
prace doktorskie i habilitacyjne pracowników białostockich uczelni należących 
do Konsorcjum (813 prac). Dział Muzykalia zawiera głównie cyfrowe kopie uni-
katowych nut (312 kopii). Z roku na rok wzrasta kolekcja PBC oraz liczba jej 
użytkowników i zainteresowanie zbiorami. Widać to w zestawieniu (Tab. 1-3).

Tabela 1
Liczba nowych publikacji w latach 2006-2013

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Liczba odwiedzin w latach 2006-2013

Tabela 3
Liczba wyświetlonych publikacji w latach 2006-2013

2006-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
2011 2561 3822 2680 2046 7847 6444 27411

2006-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
523604 670807 965366 1 248029 2 448241 2 314020 5 601968 13 772035

2006-07 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ogółem
113476 397401 480091 851429 403152 720601 1 627480 4 593630

Na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku z łatwością 
można odnaleźć zakładkę odsyłającą użytkowników do zasobów elektronicz-
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nych. Jest to miejsce, gdzie znajdują się pomocne do samodzielnego poszerzania 
swojej wiedzy, linki do różnego rodzaju wydawnictw elektronicznych, do aktual-
nie testowanych przez Bibliotekę baz danych, baz własnych Uniwersytetu w Bia-
łymstoku czy też link do Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Wielość informacji zawartych w elektronicznych bazach danych sprawia, że 
czytelnik jest w stanie odnaleźć tu większość potrzebnych materiałów dotyczących 
przedmiotu jego badań i zainteresowań. Serwisy baz elektronicznych dostępne 
są na miejscu dla wszystkich korzystających z agend Biblioteki Uniwersyteckiej, 
a  także dla użytkowników z komputerów prywatnych, którzy są zarejestrowa-
ni i posiadają aktywne konto w systemie bibliotecznym ALEPH. Indywidualne 
konta umożliwiają korzystanie z zasobów baz danych poza Biblioteką przez całą 
dobę. Jest to niewątpliwie duży atut ułatwiający poszukiwania i sprzyjający zdo-
bywaniu wiedzy. Zakładanie kont i uzyskanie dostępu do zasobów elektronicz-
nych z prywatnych komputerów cieszy się coraz większą popularnością. Świad-
czy o  tym powiększająca się z roku na rok liczba założonych w systemie kont. 
W 2013  r. było ich około 760. Zgodnie z zakupioną przez Bibliotekę licencją, 
korzystający z baz mogą je przeszukiwać, przeglądać, drukować oraz kopiować 
treści na własne komputery z zaznaczeniem, że materiał będzie wykorzystany 
wyłącznie do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych w zakresie dozwolo-
nego użytku osobistego. Statystyki pokazują, że w 2013 r. użytkownicy ściągnęli 
z baz na urządzenia elektroniczne około 55 GB danych. Biorąc pod uwagę tylko 
pobrane pełne teksty w formacie PDF okazuje się, że jest to liczba sięgająca blisko 
70 tys. plików. Zaznaczyć trzeba, że statystyki te nie obejmują wyświetlanych peł-
nych tekstów w postaci stron internetowych (format HTML).

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku posiada dostęp do wielu najpopu-
larniejszych i bogatych merytorycznie baz danych. Obecnie ich liczba waha się 
w granicach 25. Na stronie Biblioteki widnieje czytelny podział wydawnictw ze 
względu na kryterium dziedzinowe. To ułatwienie w znaczny sposób skraca czas 
przeszukiwania dostępnych źródeł. Zainteresowani dziedziną chemii, fizyki, ma-
tematyki i biologii mają do wyboru między innymi takie bazy jak: ACS (Ame-
rican Chemical Society); AIP/APS (American Institute of Physics/American 
Physical Sosiety); MathSciNet (Mathematical Reviews); Nature; Physical Review 
Online Archive oraz Royal society of Chemistry. Dostępne są również bazy in-
terdyscyplinarne skupiające na swoich stronach materiały z kilku dyscyplin na-
ukowych. Są to między innymi: EBSCO, Elsevier, Ibuk, OECD iLibrary, Science, 
Scopus, Web of Knowledge czy Ebrary.

W Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku, podobnie jak i w wielu innych 
bibliotekach uczelni wyższych w Polsce oraz w instytucjach akademickich i na-
ukowych, realizowany jest program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Wirtualna Biblioteka Nauki. Gwarantuje on powszechny dostęp do najważniej-
szych publikacji i zasobów naukowych na świecie oraz umożliwia krajową archi-
wizację tych zasobów. Pracownicy i studenci w instytucjach objętych programem 
Wirtualnej Biblioteki Nauki mają zapewniony sieciowy dostęp do baz danych na 
serwerach Centrum Otwartej Nauki, a także na serwerach należących do zagra-
nicznych wydawców. Są to na przykład: zasoby licencyjne dostępne dla wszyst-
kich instytucji akademickich w kraju4, zasoby licencyjne dostępne dla konsor-
cjów, polskie zasoby wydawnicze i bibliograficzne i inne zasoby, w skład których 
wchodzą między innymi: Europejskie Towarzystwo Matematyczne czy inter-
EDEN – baza roślin Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Staty-
styki zamieszczone na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki5 pokazują, w jakim 
stopniu użytkownicy danej instytucji czy biblioteki korzystają z poszczególnych 
baz. W tabeli 4 znajduje się przykładowe zestawienie baz z całkowitą liczbą po-
branych pełnych tekstów i przeszukań w konkretnej bazie w ciągu 2013 r. przez 
użytkowników Uniwersytetu w Białymstoku.

Tabela 4
Zestawienie baz z liczbą pobranych pełnych tekstów przez użytkowników Uniwersytetu w Białym-
stoku w 2013 r., na serwerze ICM UW6 w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki – licencja krajowa

Innym realizowanym w Bibliotece UwB zadaniem jest tworzenie przez pra-
cowników Oddziału Informacji Naukowej, w ramach prac dokumentacyjnych, 
dostępnych na stronie internetowej baz własnych, między innymi bazy publika-
cji pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni. Odział Informacji Naukowej 
prowadzi nadzór merytoryczny nad tymi bazami. Publikacje pracowników re-
jestrowane są przez biblioteki jednostek organizacyjnych uczelni, w których są 
oni zatrudnieni, natomiast rejestracją publikacji pracowników Wydziału Filolo-
gicznego zajmuje się Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Baza zawiera opisy prac autorskich i współautorskich zamieszczonych w wy-
dawnictwach zwartych oraz ciągłych. Pozostałe bazy dotyczą prac licencjackich, 
magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, studentów oraz pracowników UwB. 
Kolejną bazą własną jest baza publikacji o Uniwersytecie zawierająca opisy bi-

4 Elsevier, Wiley, Nature, Web of Knowledge, Springer, EBSCO, Science, SCOPUS.
5 Statystyki baz danych w BWN dostępne są na stronie: http://vls.icm.edu.pl/statystyki/.
6 Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM).

BAZA ACS AIP Elseiver OECD Springer
Liczba pobranych 
pełnych tekstów

8185 1939 13629 286 2896

Źródło: opracowanie własne.
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bliograficzne publikacji dotyczących działalności Uniwersytetu, jego pracowni-
ków i studentów. Rejestracji podlegają wydawnictwa zwarte, rozdziały w pracach 
zbiorowych, a także artykuły w czasopismach oraz w prasie lokalnej.

Jednym z wyznaczników wpisujących się w ideę biblioteki hybrydowej jest 
udostępnianie w sieci swoich katalogów i baz bibliograficznych. Katalogi kompu-
terowe w dalszym ciągu stanowią podstawowe źródło informacji o dostępności 
konkretnej pozycji w Bibliotece, dlatego w 2012 r. powstał centralny katalog bi-
bliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UwB7. Celem utworzenia katalogu 
centralnego była budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbio-
rami bibliotek systemu poprzez współkatalogowanie. Biblioteka Uniwersytecka 
zarządza katalogiem centralnym pod względem jakości danych, ich bezpieczeń-
stwa i obsługi informatycznej. Z punktu widzenia zarówno Biblioteki, jak i same-
go czytelnika, zrealizowane zostały wcześniej planowane założenia projektu takie 
jak: skrócenie czasu przekazania użytkownikom informacji o nabytkach oraz 
szybsze i wieloaspektowe wyszukiwanie dokumentów w bazie poprzez wspólny 
interfejs. Biblioteka Uniwersytecka podjęła się również realizacji projektu wpro-
wadzenia księgozbioru kolekcji humanistycznej do katalogu komputerowego 
w  ramach dofinansowania z funduszu Działalności Upowszechniającej Naukę 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Retrokonwersja ma na celu wpro-
wadzenie do lokalnego katalogu komputerowego 25 tys. woluminów książek oraz 
dodatkowych 500 tytułów metodą współkatalogowania w katalogu centralnym 
NUKAT. Głównym celem projektu jest skomputeryzowanie zasobów i udostęp-
nianie informacji o zbiorach w wersji elektronicznej.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku [14], z dniem 
16 maja 2013 r. utworzone zostało Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku 
(RUB). Do jego prowadzenia, zarządzania i redagowania zobowiązano uczelnia-
ną Bibliotekę im. Jerzego Giedroycia. Zarządzenie zaczęło obowiązywać z dniem 
1 października, tzn. z dniem rozpoczęcia nowego roku akademickiego i jed-
noczesnym uruchomieniem testowym repozytorium offline, które w styczniu 
2014 r. zostało udostępnione online. Głównym zadaniem RUB jest gromadzenie 
i upowszechnianie cyfrowej wersji dorobku naukowego i dydaktycznego pra-
cowników, doktorantów i studentów uczelni, na który składają się: prace dok-
torskie, artykuły naukowe, materiały konferencyjne, czasopisma uniwersyteckie 
czy sprawozdania i raporty. Dostęp do opisów bibliograficznych dokumentów 
zdeponowanych w RUB jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Jednym 
z istotniejszych celów utworzenia RUB stało się wspieranie edukacji studentów 

7 Informacje na temat katalogu centralnego UwB dostępne są na stronie: http://pol.convdocs.
org/docs/335/index-10730.html.
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poprzez ułatwienie im zdalnego dostępu do prac naukowych i materiałów dy-
daktycznych. Zwiększenie powszechności i łatwości dostępu do wyników prac 
naukowych, prowadzonych na uczelni, skutkuje niewątpliwie wzrostem prestiżu 
i promowaniem kadry naukowej, doktorantów i samych studentów Uniwersyte-
tu. Równie ważnym powodem utworzenia Repozytorium okazało się zabezpie-
czenie dorobku naukowego dla przyszłych pokoleń poprzez cyfrową archiwizację 
i długotrwałe przechowywanie prac, a przede wszystkim zwiększenie ich cyto-
walności. Dzieje się tak poprzez rejestrację zasobu RUB w najważniejszych serwi-
sach i multiwyszukiwarkach Open Access – DOAR, ROAR, DOAJ itd. Ponadto 
każdy dokument deponowany w RUB uzyskuje unikatowy numer identyfikacyj-
ny URI i DOI. W przypadku usunięcia zdeponowanego dokumentu identyfika-
tor obiektu URI/DOI zostanie zachowany bezterminowo i będzie kierował do 
opisu bibliograficznego usuniętego dokumentu. Mimo, że repozytorium istnieje 
stosunkowo krótko, cieszy się coraz większą popularnością. W przeciągu tygo-
dnia witrynę odwiedza około 300 osób. Niewątpliwie potwierdza to zasadność 
powstania omawianego repozytorium.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, Biblioteka Uniwersy-
tecka w Białymstoku wprowadziła usługę dostarczania czytelnikom cyfrowych 
kopii materiałów bibliotecznych za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jest to 
odpłatna usługa E-Kopie. Polega na skanowaniu zleconych artykułów z czaso-
pism, wybranych rozdziałów z książek, ilustracji, schematów, map itp. Wszystkie 
materiały skanowane są zgodnie z ustawą o prawach autorskich na potrzeby do-
zwolonego użytku osobistego osoby składającej zamówienie. Sporządzone pliki 
tekstowe lub graficzne, po wysłaniu pod wskazany adres e-mail, są również gro-
madzone w archiwum materiałów dydaktycznych online, do którego dostęp mają 
wszyscy użytkownicy zlecający wykonanie E-Kopii. Elektroniczne zamawianie 
materiałów bibliotecznych odbywa się drogą telefoniczną lub poprzez pocztę 
elektroniczną.

W kwietniu 2014 r., na terenie Biblioteki utworzono E-Czytelnie. Projekt 
w swoim założeniu jest stosunkowo prosty. Polega na terminalowym udostęp-
nianiu możliwie jak największej części księgozbioru. Idea utworzenia E-Czy-
telni wynika z uprawnień nadanych bibliotekom w art. 28 pkt. 3 ustawy z dnia 
04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, Nr 24, poz. 
83). Kryterium doboru książek ogranicza się do najczęściej czytanych i wykorzy-
stywanych przez studentów podręczników i skryptów. E-czytelnia jest dostęp-
na dla każdego zainteresowanego użytkownika, a udostępnione cyfrowe wersje 
książek mogą być przeglądane i czytane na terenie całej Biblioteki, na specjalnie 
do tego celu wyznaczonych komputerach (nieposiadających podłączenia do In-
ternetu). Pomysł E-Czytelni niesie za sobą wymierne korzyści zarówno dla stu-
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dentów, jak i samej Biblioteki. Zdecydowanie ułatwia użytkownikom dostęp do 
aktualnie poszukiwanych pozycji jednoegzemplarzowych, a wybrany księgozbiór 
zyskuje archiwizację w postaci cyfrowej.

Połączenie modelu biblioteki tradycyjnej i biblioteki elektronicznej (cyfrowej) 
zapoczątkowało nową jakość w dziedzinie usług biblioteczno-informacyjnych, 
w większości bibliotek akademickich w kraju, w tym również w Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Białymstoku. Model biblioteki hybrydowej idealnie wpisuje się 
we współczesne oczekiwania czytelnika i użytkownika. Połączenie i jednoczesne 
wykorzystanie przestrzeni wirtualnej i fizycznej zachęca do czynnego uczestnic-
twa w świecie wiedzy. Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku w zdecydowanej 
większości swoich działań, skupia się na tym aspekcie. Wszelkie inicjatywy po-
dejmowane w ostatnim czasie, mają za zadanie wzbogacić i urozmaicić wachlarz 
oferowanych usług elektronicznych skierowany do potencjalnego użytkownika.
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Malwina Tomala-Pietrzak, Grzegorz Gogacz

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa – geneza 
powstania oraz wpływ na zwiększenie 
czytelnictwa dokumentów cyfrowych

W obliczu spadającego czytelnictwa biblioteki cyfrowe dają nowe możliwości 
dotarcia do zbiorów oraz oferują nowe metody promowania instytucji bibliotecz-
nych. Biblioteka na Koszykowej, instytucja o ponad stuletniej tradycji, zdecydo-
wała się wykorzystać tę szansę, czego efektem jest Mazowiecka Biblioteka Cy-
frowa (MBC). W niniejszym rozdziale omówiono zarówno zmiany w strukturze 
organizacyjnej Biblioteki, jak i w pracy poszczególnych działów oraz ewolucję 
w poglądach pracowników, która musiała nastąpić, aby rozpocząć prace digita-
lizacyjne. Przedstawiono nowe zadania będące rezultatem utworzenia MBC, an-
gażujące do pracy wiele osób niezwiązanych do tej pory z tą formą prezentacji 
zbiorów oraz wskazano nowe możliwości promocji, idące w ślad za cyfryzacją 
zasobów.

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy popularnie zwana „Biblioteką na Koszy-
kowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. 
Powstała w 1907 r. z inicjatywy Towarzystwa Biblioteki Publicznej jako nowocze-
sna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny 
gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem 
życia kulturalnego w Warszawie. W 1928 r. przeszła pod Zarząd Miasta jako Bi-
blioteka Publiczna m.st. Warszawy. W okresie przedwojennym stworzyła wzoro-
wą sieć biblioteczną wspieraną przez centralny ośrodek metodyki i instruktażu. 



381

Prowadziła szkołę bibliotekarską i wydawała miesięcznik „Bibliotekarz”. Normal-
ną działalność Biblioteki przerwała II wojna światowa. W jej wyniku instytucja 
straciła 80% zbiorów. Obecnie Biblioteka na Koszykowej pełni funkcję bibliote-
ki wojewódzkiej oraz miejskiej. Oferta placówki nie ogranicza się tylko do gro-
madzenia i udostępniania zbiorów (ok. 1,5 mln woluminów), ale obejmuje też 
interesujące wystawy, spotkania i promocje książek. Książnica organizuje także 
okolicznościowe imprezy kulturalne związane z Nocą Muzeów czy rocznicą wy-
buchu Powstania Warszawskiego.

Księgozbiór Biblioteki ma charakter uniwersalny. Obejmuje wydawnictwa 
polskie i wybrane pozycje obcojęzyczne ze wszystkich dziedzin wiedzy. Podsta-
wą księgozbioru jest egzemplarz obowiązkowy. Zasoby piśmiennictwa sprzed 
1945  r., zwłaszcza te z humanistyki, uzupełnia się systematycznie poprzez za-
kupy. Książki z zakresu varsavianistyki, sztuki, literatury dla dzieci i młodzie-
ży oraz kartografii i turystyki są gromadzone przez działy specjalne posiadające 
własne czytelnie. W Bibliotece szczególną wagę przywiązuje się do kompletowa-
nia publikacji o tematyce varsavianistycznej, co ułatwia opracowywanie bieżącej 
Bibliografii Warszawy i aglomeracji. Gromadzi się tu również literaturę dla dzieci 
i młodzieży oraz prowadzi prace badawcze w tym zakresie w najstarszym i naj-
większym w Polsce Muzeum Książki Dziecięcej. W książnicy realizowane są też 
zadania wynikające z funkcji biblioteki o statusie naukowym, do których moż-
na zaliczyć: prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie sesji i konfe-
rencji, współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju 
kultury i nauki, uczestnictwo w programach i projektach krajowych oraz zagra-
nicznych [1].

Rys. 1. Logo Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
Źródło: materiały własne.

Biblioteka na Koszykowej posiada niezwykle cenny, gromadzony przez lata 
księgozbiór, dostępny tylko dla osób ją odwiedzających. Krokiem ku zmianie 
tego stanu rzeczy i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom czytelników było powoła-
nie w 2011 r. Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej (Rys. 1). Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie dofinansowanie z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Prio-
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rytet Digitalizacja oraz z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dzięki tym 
funduszom stworzona została profesjonalna pracownia wyposażona w sprzęt do 
digitalizacji (skanery płaskie i dziełowe), fotografii cyfrowej oraz stacje robocze 
i oprogramowanie do obróbki graficznej i tworzenia plików prezencyjnych. Do-
tacje pozwoliły także na zakup sprzętu do długoterminowej archiwizacji danych 
cyfrowych (Rys. 2).

Fot. 1. Pracownia digitalizacji w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy
Źródło: fot. Marcin Kowalski.

Pierwszy projekt z WPR Kultura+ Priorytet Digitalizacja pt. Mazowiecka Bi-
blioteka Cyfrowa, realizowano w latach 2011/2012. Partnerami projektu było 11 
bibliotek publicznych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego oraz 
wydawnictwo Bauer – wydawca tygodnika „Motor”. Biblioteka Publiczna m.st. 
Warszawy nadzorowała prace związane z digitalizacją, udzielała konsultacji part-
nerom, digitalizowała zbiory własne oraz zbiory bibliotek partnerskich, przygo-
towywała cyfrowe obiekty do prezentacji na platformie MBC, tworzyła kolekcje 
cyfrowe oraz metadane. W ramach projektu cyfryzacji poddano ponad 3 tys. ma-
teriałów bibliotecznych i archiwalnych, co dało 200 tys. skanów.

W 2012 r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu dofinansowanego z WPR 
Kultura+ pod nazwą Rozbudowa zasobów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Do 
digitalizacji przeznaczono unikatowe zbiory specjalne cieszące się zaintereso-
waniem czytelników, wydane przed 1939 r. Wśród nich wybrane wydawnictwa 
z Muzeum Książki Dziecięcej, rękopisy Bolesława Prusa oraz najcenniejsze var-
saviana, z których korzystają kolejne pokolenia warszawiaków i historyków. Cy-
fryzacji poddano także zbiory, które wymagały ochrony oryginałów, m.in. stare 
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druki, fotografie oraz pozycje będące w złym stanie fizycznym, tj. nuty, cimelia 
dotyczące Warszawy i Mazowsza, czasopisma. W ramach tego projektu zdigitali-
zowano ponad 2 tys. obiektów, co dało 80 tys. skanów. Prace nad cyfryzacją i ob-
róbką graficzną wspomagali przeszkoleni wolontariusze oraz praktykanci, którzy 
w Bibliotece odbywali swoje praktyki studenckie. Dano w ten sposób możliwość 
wszystkim zainteresowanym zdobycia nowej wiedzy i umiejętności z zakresu ob-
sługi sprzętu do digitalizacji oraz wykorzystania programów graficznych.

W 2012 r. partnerem w rozbudowie zasobów MBC zostało Muzeum Niepod-
ległości w Warszawie. Instytucja ta udostępniła do cyfryzacji część kolekcji prasy 
Powstania Warszawskiego, która uzupełniła zasób Biblioteki na Koszykowej. Ko-
lekcja liczy obecnie około 100 tytułów (około 1500 numerów).

Rok 2013 okazał się równie owocny. Biblioteka rozpoczęła realizację następ-
nego projektu dofinansowanego ze wspomnianych funduszy. Stanowi on kon-
tynuację działań z poprzedniego projektu i zakłada digitalizację ponad 2100 pu-
blikacji, głównie dotyczących Warszawy i Mazowsza (prasa lokalna oraz szkolna, 
a także sprawozdania warszawskiej administracji publicznej).

MBC współtworzona jest obecnie przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy 
– Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego we współpracy z biblioteka-
mi publicznymi województwa mazowieckiego oraz bibliotekami dzielnicowymi 
w Warszawie. Partnerami MBC są również: Muzeum Niepodległości w Warsza-
wie, Centralna Biblioteka Statystyczna, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Ra-
dlińskiej w Siedlcach, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą i Muzeum 
Historyczne m.st. Warszawy. W najbliższym czasie planowane jest pozyskanie 
kolejnych uczestników projektu, m.in. wśród muzeów, wydawnictw, archiwów 
kościelnych, urzędów z terenu Warszawy i Mazowsza.

Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowa-
nych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Zasób MBC 
tworzą przede wszystkim materiały ważne dla regionu Mazowsza – varsaviana 
i mazoviana. Znaczące miejsce zajmuje również dziedzictwo kulturowe. Dużą 
wagę w procesie digitalizacji przywiązuje się do ochrony zagrożonych zniszcze-
niem, cennych, często unikatowych, dokumentów. W typowaniu materiałów do 
digitalizacji brane są pod uwagę oczekiwania użytkowników, w głównej mierze 
studentów, uczniów oraz badaczy regionu.

Rozpoczęcie działalności digitalizacyjnej i utworzenie Mazowieckiej Biblioteki 
Cyfrowej wzbudziło zróżnicowane reakcje wśród pracowników, począwszy od 
radości z powodu powstania i wyposażenia pracowni digitalizacji, przez nadzieję 
na postrzeganie Biblioteki jako nowoczesnej książnicy, do obaw związanych ze 
zmniejszeniem liczby czytelników, którzy będą woleli korzystać z cyfrowych pu-
blikacji w domu niż przyjść do Biblioteki.
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Digitalizacja i udostępnianie w sieci materiałów w wersji cyfrowej, oprócz 
tego, że dają możliwość dotarcia do publikacji szerszemu gronu odbiorców, peł-
nią też inną funkcję. W ten sposób chroni i zabezpiecza się oryginalne egzem-
plarze przed całkowitym zniszczeniem. Cyfryzacja starszych zbiorów umożliwia 
dotarcie do publikacji, o których informacja znajduje się tylko w katalogach kart-
kowych. Dla młodych czytelników, rzadko korzystających z tej formy rejestracji 
zbiorów, postać cyfrowa stanowi często jedyną informację o istnieniu publikacji. 
To sprawia, że rośnie świadomość czytelników na temat bogatego zasobu Biblio-
teki, zachęca też do odwiedzenia jej siedziby i poszukiwań w tradycyjnych kata-
logach.

W związku z ubieganiem się o dodatkowe źródła dofinansowania na działal-
ność Biblioteki, w tym digitalizację, w 2013 r. powstał Dział Realizacji Nowych 
Projektów. Jego zadaniem jest wyszukiwanie i prawidłowe wdrażanie projektów, 
przygotowywanie, wraz z działami merytorycznymi, wniosków o dofinansowa-
nie, sprawowanie formalnego nadzoru nad procesem realizacji projektów pod 
względem zgodności z zawartymi umowami oraz harmonogramami rzeczowo-
-finansowymi.

W tym samym roku utworzono też Oddział Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa 
wchodzący w strukturę Działu Prezentacji Zbiorów, którego pracownicy do tej 
pory zajmowali się przygotowaniem tradycyjnych wystaw. Wsparcie Mazowiec-
kiej Biblioteki Cyfrowej otworzyło nową drogę prezentowania zbiorów w postaci 
wystaw elektronicznych na portalu MBC. Dzięki wiedzy i umiejętnościom pra-
cowników z zakresu grafiki komputerowej oraz tworzenia stron internetowych, 
Biblioteka nie musi zatrudniać plastyków oraz drukować wielkoformatowych 
plansz. To powoduje, że wystawy elektroniczne nie wymagają dużych nakładów 
finansowych, a jednocześnie może je oglądać dużo większa grupa odbiorców. Jest 
to niezwykle ważne przy braku środków finansowych na działalność wystawien-
niczą, wydawniczą i promocyjną. Daje to również możliwość opracowywania 
trudnych do zrealizowania w tradycyjny sposób wystaw (np. Norwid i ostatni ro-
mantycy. Wśród odkrywców „czwartego wieszcza” w epoce Młodej Polski). Jedno-
cześnie format digitalizowanych materiałów i archiwizacja dokumentów pozwala 
na wykorzystanie ich w innych projektach.

Zastana struktura organizacyjna Biblioteki, charakteryzująca się dużą liczbą 
działów specjalnych sprawiła, że konieczne stało się wypracowanie ujednolico-
nych standardów związanych z procesem przygotowania zbiorów, ich opracowa-
nia oraz przekazania do digitalizacji. Wymagało to z jednej strony zintegrowania 
działań, z drugiej wielu szkoleń i konsultacji. Pojawiły się nowe zadania, które 
wcześniej nie były realizowane. Sprawiło to, że każdy z pracowników działów me-
rytorycznych Biblioteki włączając się w rozwój MBC musiał nabyć nowe umie-
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jętności i posiąść dodatkową wiedzę, co wymagało ścisłej współpracy między-
działowej.

Tworzenie publikacji cyfrowej w MBC składa się z wielu etapów. Pierwszy 
z nich polega na typowaniu zbiorów do cyfryzacji, którego dokonują kierownicy 
działów. Muszą odtąd patrzeć na swój zasób pod innym kątem. Dzięki procesowi 
digitalizacji pojawiła się bowiem możliwość zabezpieczenia zbiorów będących 
w najgorszym stanie. Oryginały trafiają pod szczególną ochronę, a czytelnikowi 
udostępniana jest wyłącznie wersja cyfrowa. Podczas skanowania może się zda-
rzyć, że materiał będący w bardzo złym stanie fizycznym ulegnie uszkodzeniu 
i  dlatego niekiedy trzeba podjąć decyzję, czy warto ponieść ryzyko, czy lepiej 
poczekać na zabezpieczenie egzemplarza przez konserwatora. Zyskiem jest za-
wsze wersja cyfrowa, którą można bez przeszkód udostępniać czytelnikowi do 
korzystania bądź wykonania kopii.

Po etapie wyboru dokumentów do digitalizacji następuje sprawdzanie kom-
pletności publikacji oraz ustalanie statusu praw autorskich, którymi zajmują się 
pracownicy działów/bibliotek, z których pochodzą zbiory. Wymaga to szkolenia 
z zakresu prawa autorskiego, w tym zaznajomienia z regułami obowiązującymi 
w tym zakresie dla poszczególnych typów dokumentów (czasopisma, książki, fo-
tografie). Kwestia praw autorskich spowodowała również większe zaangażowanie 
prawnika, który musiał zaznajomić się szczegółowo z przepisami prawa autor-
skiego.

Kolejnym etapem jest tworzenie opisu z wykorzystaniem formatu DublinCore. 
Wiąże się to ze szkoleniem pracowników w zakresie korzystania i opracowania 
publikacji w systemie dLibra. Dopiero później materiał trafia do pracowni digi-
talizacji, gdzie następuje proces skanowania, kontroli jakości i kompletnoś ci ska-
nów, obróbki graficznej, a następnie konwersji do formatu prezencyjnego i wyko-
nywania OCR1. Umożliwia on wyszukiwanie interesującej frazy jednocześ nie we 
wszystkich dokumentach dostępnych w bibliotece cyfrowej.

Pracownicy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej po raz pierwszy zetknęli się 
ze skanerami wielkoformatowymi. Wymagało to kilku tygodni szkoleń i testów. 
Wysokie parametry techniczne i różnorodność skanowanych materiałów wyma-
gają testowania i nauki obsługi nowych i lepszych programów graficznych.

Agendą, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie MBC, jest Dział 
Informatyki. Musiał on wziąć na swoje barki nowe zadania i funkcje. Pracownicy 
Działu pomagali przy wyborze sprzętu do archiwizacji danych cyfrowych oraz 

1 OCR (ang. Optical Character Recognition) – zestaw technik lub oprogramowanie służące do 
rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym o postaci rastrowej. Zadaniem OCR 
jest zwykle rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. papierowym formularzu lub 
stronie książki).
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skanerów. Instalowali ten sprzęt i na bieżąco zajmują się jego administrowaniem. 
Nowym zadaniem tego działu jest także administrowanie systemem dLibra – pro-
gramem do tworzenia bibliotek cyfrowych. Dział Informatyki pomaga także przy 
usprawnianiu procesu digitalizacji. Stworzył i nadal unowocześnia autorską bazę 
połączoną z platformą dLibry, umożliwiającą prowadzenie dokładnej statystyki 
pracy MBC. Udostępnił także program do zarządzania zadaniami w pracowni 
digitalizacji, dzięki któremu wszystkie procesy przebiegają sprawnie i na czas.

W pierwszych miesiącach działalności Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa skła-
dała się wyłącznie z pracowników oddelegowanych z innych działów. Otrzymali 
oni możliwość tworzenia „czegoś” od podstaw i zdobywania nowych umiejęt-
ności. Z tej grupy ludzi stworzony został obecny zespół pracowni digitalizacyj-
nej. Dużym wsparciem stali się wolontariusze. Okazało się, że wiele osób chętnie 
poświęca swój prywatny czas, aby wspomóc działalność Biblioteki. Do tej pory 
w pracach MBC brało udział ponad 40 wolontariuszy. Najaktywniejsza wolonta-
riuszka zeskanowała ponad 50 tys. stron. Kompetencje poszczególnych pracow-
ników są systematycznie powiększane przez udział w szkoleniach i wzajemną 
naukę w czasie pracy.

Powstanie biblioteki cyfrowej stworzyło dodatkowe możliwości reklamowania 
działalności Książnicy. Profil Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej na popularnym 
portalu społecznościowym daje silne zaplecze promocyjne dla instytucji. Mate-
riały wizualne, które pochodzą ze zdigitalizowanych publikacji zamieszczane są 
na profilu i dzięki temu łatwiej można dotrzeć do czytelników z ofertą. Jeden 
dobrze dobrany obrazek przyciąga do publikacji wielu odbiorców. Polubienie 
nowego postu przez jedną osobę sprawia, że informacja dociera do kolejnych 
użytkowników.

Promocja zbiorów znajdujących się w MBC polega także na wyszukiwaniu in-
stytucji, których dotyczy powstały dokument. Nie musi ona wykazywać się żadną 
inicjatywą, to biblioteka cyfrowa pokazuje, z jakich ciekawych materiałów można 
skorzystać całkowicie za darmo.

Odkąd rozpoczęto działania digitalizacyjne wzrosło zainteresowanie zbiorami 
Biblioteki wśród innych instytucji kulturalnych, wydawnictw i osób prywatnych, 
które zgłaszają się do MBC z prośbą o możliwość wykorzystania cyfrowych mate-
riałów w swoich wydawnictwach czy wystawach. Zasób Mazowieckiej Biblioteki 
Cyfrowej jest więc promowany dodatkowo przez inne instytucje. Pod wykorzy-
stanym materiałem zawsze znajduje się informacja o źródle pochodzenia.

Nowa forma udostępniania zbiorów, jaką daje cyfryzacja, sprawia, że również 
media zaczynają się bardziej interesować działalnością Biblioteki. Stacje radiowe 
(Radio Kolor, Radio dla Ciebie, Radio Plus) i telewizja (TVP Warszawa) przygo-
towują materiały, w których informują słuchaczy i telewidzów o możliwościach, 
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jakie daje digitalizacja i tym samym zachęcają do korzystania z nowoczesnych 
usług Biblioteki. Stawia to w nowym świetle Bibliotekę jako instytucję z wielo-
letnią tradycją, ale nie zamykającą się na zmiany zachodzące w społeczeństwie 
informacji i wiedzy.

Biblioteka i jej zbiory promowane są wśród czytelników, którzy współpracują 
przy rozbudowie MBC. Wolontariusze zajmują się cyfryzacją zbiorów oraz ob-
róbką graficzną powstałych skanów. Często w ten sposób zyskują bezpośredni 
kontakt z materiałami, do których w innym przypadku nie mieliby dostępu. Sta-
re, cenne zbiory Biblioteki na Koszykowej dostają dzięki nim nowe życie.

Do promocji Biblioteki wykorzystywane są także social media. Dzięki krót-
kim, atrakcyjnym filmom czytelnicy mogą zobaczyć m.in. miejsce, w którym 
powstają cyfrowe publikacje, ale też zapoznać się z całym procesem digitalizacji.

Dzięki cyfryzacji zbiorów do Biblioteki zgłaszają się regionaliści przekazu-
jąc swoje publikacje, których nie posiada Biblioteka. Czasami są to tylko ska-
ny publikacji, ale najczęściej – oryginały, które są opracowywane i publikowane 
w MBC, a następnie włączane do księgozbioru. Planowany jest projekt, którego 
celem będzie digitalizacja fotografii przedstawiających Mazowsze, pochodzących 
ze zbiorów osób prywatnych. Właściciele materiałów będą uczestniczyli w ich 
opracowywaniu.

Zmiany organizacyjne w Bibliotece na Koszykowej, wynikające z pełnienia no-
wych funkcji społecznych, pociągnęły za sobą szereg modyfikacji w działalności 
Biblioteki i jej nowych usług. Stworzenie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej za-
owocowało zwiększeniem aktywności czytelniczej, szczególnie wśród młodego 
pokolenia, nastawionego na szybki dostęp do poszukiwanych informacji. Zwięk-
szyło się również wykorzystanie zbiorów, do których dostępu często nie było 
(z uwagi na zły stan zachowania) albo był on utrudniony (np. stare druki). Każdy 
dokument, który został zdigitalizowany zwiększył swoją popularność. W niektó-
rych przypadkach był to wzrost na poziomie kilkuset procent.

BIBLIOGRAFIA
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Rewolucja w czytaniu? 
Refleksje na temat czytelnictwa 
w Bibliotece Uczelnianej Politechniki Gdańskiej

Rozpatrując problem czytelnictwa należy zwrócić uwagę, iż obecnie istnieją 
różne rodzaje czytania – czytanie tekstu linearnego i hipertekstu; czytanie druko-
wanego kodeksu i czytanie na ekranie urządzenia (komputera, smartfona, table-
tu, e-czytnika), tekstu zapisanego elektronicznie; czytanie dobrowolne w czasie 
wolnym „dla przyjemności” i czytanie użytkowe, najczęściej krótkich tekstów 
o charakterze informacyjnym. Internet, który stworzył dostęp do niezliczonej 
liczby tekstów, zmienił znacząco sposób czytania, jak i nawyki czytelnicze, i to 
bez względu na poziom intelektualny czytelnika – ucznia, studenta, pracowni-
ka naukowego. Barry W. Cull, kanadyjski badacz w zakresie bibliotekoznawstwa 
i  informacji naukowej, mówi wręcz o rewolucji w czytaniu, a Robert Darnton, 
historyk i dyrektor Harvard University Library, twierdzi, że rewolucyjność ta jest 
na miarę wynalazku Gutenberga [3]. Czytelnictwo zmienia się w kierunku no-
wej ery, która jest wyznaczona poprzez innowacyjność technologii. Współczesne 
technologie ułatwiają dostęp do książek i czasopism z każdego miejsca i w dowol-
nym czasie, a współczesne biblioteki to często biblioteki hybrydowe, działające 
w systemie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Eksperymentalne badania laboratoryjne przeprowadzone przez Bibliotekę 
Narodową we współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, o czym pisze 
Roman Chymkowski i inni, wykazały, że czytanie tekstu linearnego i hipertekstu 
bardzo się różni, a różnice te dotyczą nie tylko aspektu fizjologicznego, lecz także 
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neurologicznego i kognitywnego, a więc procesów poznawczych zachodzących 
w umyśle czytającego [2]. Przywoływany już wcześniej Cull w artykule Reading 
revolutions: On line digital text and implications for reading in academe opisuje 
badanie rezonansem magnetycznym, które pokazuje zmiany w mózgu czytelni-
ków. Również badania przeprowadzone w Bibliotece Narodowej wykazały, że co-
dzienne obcowanie z hipertekstem powoduje, że czytelnikowi coraz trudniej jest 
się skupić na lekturze tekstu linearnego [3; 2].

Wraz z wynalazkiem e-papieru i konstruowaniem coraz doskonalszych i wy-
godniejszych w użyciu e-czytników, różnice między czytaniem na ekranie a czy-
taniem kodeksu drukowanego, zdają się maleć, bo czytniki potrafią już nawet 
imitować szelest przewracanych kartek i zapach papieru. E-czytnik pozwala nam 
zabrać np. w podróż nie tylko jedną książkę, lecz całą bibliotekę, a także „wypo-
życzyć” dowolną książkę online.

Bibliotekoznawca, Jadwiga Andrzejewska, badająca kulturę czytelniczą, wy-
różniła dwa motywy czytania:

• czytanie wynikające z nakazów zewnętrznych (instrumentalne), które jest 
środkiem osiągania celu utylitarnego (np. czytanie podręczników, tekstów 
naukowych itp.) – z takim mamy głównie do czynienia w bibliotekach aka-
demickich;

• czytanie wynikające z pobudek wewnętrznych, które jest środkiem do za-
spokojenia potrzeb takich, jak np. potrzeba wiedzy i informacji, kształto-
wanie poglądu na świat, potrzeba samokształcenia, weryfikacji opinii i war-
tości, potrzeba wzorów postaw i zachowań, potrzeba nowych doświadczeń 
i doznań, potrzeba przeżyć estetycznych, napięć emocjonalnych, potrzeba 
rozrywki i odpoczynku [1, s. 2].

Najistotniejszą zmianą w dzisiejszym czytaniu wydaje się podział na czytanie 
w czasie wolnym, dla przyjemności, tzw. czytanie dobrowolne oraz czytanie użyt-
kowe. To ostatnie najczęściej związane jest z krótkimi formami tekstowymi, z hi-
pertekstem oraz z określonym urządzeniem technicznym.

Jak pokazują badania Biblioteki Narodowej, czytanie dla przyjemności charak-
terystyczne jest dla ludzi lepiej wykształconych i pochodzących z domów, w któ-
rych była tradycja czytania książek. Tego typu czytanie staje się dziś praktyką 
ekskluzywną, właściwą przede wszystkim tym, którzy mają dostateczne kompe-
tencje kulturowe oraz dysponują ku temu czasem.

Najbardziej powszechną formą czytania jest jednak czytanie użytkowe, a więc 
korzystanie z Internetu. Czytający w ten sposób (jak twierdzą amerykańscy ba-
dacze tematu – Wendy Griswold i Nathan Wright), zyskują informacje, społeczną 
komunikację, kulturalną korzyść i wiedzę, której potrzebują. Czytanie w Interne-
cie nie wypiera (nie eliminuje całkowicie) czytania w ogóle, jest jego inną formą, 
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często pewnym uzupełnieniem. Badania pokazują tendencję, która dotyczy za-
równo studentów, jak i pracowników naukowych – szukanie horyzontalne, za-
miast wertykalnego, „odcedzanie” informacji od szumu, przeskakiwanie z miej-
sca na miejsce i szybkie osiąganie poszukiwanego rezultatu. Również specjaliści 
nie czytają artykułów naukowych „od deski do deski”, lecz raczej w częściach 
i niekoniecznie z zachowaniem chronologii [3]. Tak więc czytanie akademickie 
także uległo przemianie, o czym powinno się pamiętać, badając czytelnictwo 
w bibliotece naukowej. Należy przykładać do niego inną miarę niż do czytelnic-
twa rozumianego w sposób tradycyjny.

Dzisiejsze nowoczesne biblioteki naukowe, dzięki technologicznym możli-
wościom, oferują czytelnikowi zasoby dostępne online, a co za tym idzie nowe 
sposoby czytania. Więcej pieniędzy wydawane jest na bazy danych niż na zbiory 
tradycyjne, digitalizuje się też zbiory własne, aby udostępniać je do czytania na 
ekranie. Ma to uzasadnienie ekonomiczne i praktyczne. Prowadzone są również 
szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych, których celem 
jest edukacja w zakresie właściwego i jak najbardziej efektywnego wykorzysta-
nia w swojej pracy naukowej zasobów elektronicznych. Można uznać, że uczy się 
użytkowników poszukiwania i czytania elektronicznych dokumentów, albowiem 
bieg cywilizacyjny wymusza organizowanie szybkiego dostępu do najbardziej ak-
tualnej informacji, szczególnie w naukach technicznych i przyrodniczych, a to 
z kolei wymaga stosowania nowoczesnych narzędzi i nośników.

Czytelnictwo w bibliotece akademickiej zależy w dużej mierze od środowiska 
akademickiego. Bibliotekarze mogą wpływać na jego rozwój poprzez działania 
takie, jak np. dogodne dla czytelnika godziny otwarcia agend bibliotecznych, ła-
twość wyszukiwania w dostępnych katalogach, zawartość i aktualność zbiorów, 
wolny dostęp do zbiorów, korzystne terminy wypożyczeń, kompetentny i przyja-
zny stosunek bibliotekarza do czytelnika, organizowanie wystaw, prezentacja no-
wości wydawniczych, spotkania z dostawcami baz danych, prowadzenie szkoleń 
dla studentów pierwszego rocznika oraz szkolenia z korzystania z baz danych dla 
pracowników i doktorantów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w Bibliotece Uczelnianej 
Politechniki Gdańskiej, bibliotekarze starają się kształtować kolekcje według ich 
potrzeby i zainteresowania. Wszystkie zakupy konsultowane są z rzecznikami 
wydziałów, zasiadającymi w Radzie Bibliotecznej. W nowo organizowanych fi-
liach, a także w modernizowanej obecnie Czytelni Głównej i Wypożyczalni, zbio-
ry ustawiane są działowo i opisywane w sposób jak najbardziej przejrzysty dla 
użytkownika. Nowości książkowe można znaleźć na stronie domowej Biblioteki 
w zakładce Nabytki z bezpośrednim odesłaniem do katalogu Virtua, a w nowo-
czesnych czytelniach nowo zakupione książki można obejrzeć w ciągłym pokazie 
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na ekranie telewizorów. Wystawy tematyczne lub dokumentujące dorobek pre-
zentowanej osoby, organizowane są kilkakrotnie w ciągu roku.

Dla dzisiejszego czytelnika istotne znaczenie ma także wyposażenie bibliote-
ki w urządzenia techniczne, takie jak komputery, skanery, kserografy. W 2008 r. 
została otworzona na Politechnice Gdańskiej (PG) pierwsza, zmodernizowana, 
dobrze wyposażona w nowoczesne urządzenia, filia. Biblioteka odnotowała wte-
dy, i w następnych latach, bardzo duży wzrost frekwencji. Natomiast od 2012 r. 
można zaobserwować niższą liczbę odwiedzin w bibliotece tradycyjnej. Prawdo-
podobnie tendencja ta będzie się utrzymywać. Przy dzisiejszym rozwoju techno-
logii IT czytelnik może korzystać ze zbiorów w dowolnym miejscu i z dowolnego 
sprzętu. Kupowane w Bibliotece Głównej PG bazy danych dają dostęp do pol-
skiego i światowego piśmiennictwa naukowego, a statystyki Pomorskiej Bibliote-
ki Cyfrowej pokazują, że najczęściej czytane publikacje to podręczniki. Nie bez 
znaczenia są też bazy w wolnym dostępie Open Access, no i oczywiście Google. 
Zamieszczony poniżej wykres doskonale egzemplifikuje tę sytuację.

Rys. 1. Udostępnianie zbiorów
Źródło: opracowanie własne.

Ciekawe są dane z 2010 r. – z jednej strony duża frekwencja, a z drugiej mała 
liczba wypożyczeń. Pokazuje to, jak różne role dla czytelnika spełnia dzisiejsza 
biblioteka – jest miejscem pracy, dostępu do literatury (wiedzy), w dużej mierze 
w wersji elektronicznej, ale też miejscem nauki i odprężenia między zajęciami, 
tzw. trzecim miejscem.
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Natomiast wzrost wypożyczeń w 2011 r. można wytłumaczyć przeprowadzoną 
akcją retrokonwersji, a konkretnie kopiowaniem rekordów z katalogu NUKAT, 
dzięki temu powiększyła się liczba zbiorów w katalogu komputerowym. Także 
uruchomienie wypożyczeń krótkoterminowych miało wpływ na liczbę udo-
stępnień. Księgozbiór udostępniany dotychczas wyłącznie prezencyjnie został 
„ożywiony”. Obecnie 16% wszystkich wypożyczeń to wypożyczenia krótkoter-
minowe. Wyniki te potwierdzają fakt, że duże znaczenie dla czytelnika mają no-
woczesne metody prezentacji zbiorów i uwidoczniają wpływ pracy bibliotekarzy 
na czytelnictwo.

Rys. 2. Wypożyczenia krótkoterminowe – liczba wypożyczeń za lata 2008-2013
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Liczba udostępnień zbiorów na zewnątrz w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne.
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Rys. 4. Struktura czytelników Biblioteki PG w 2013 r.
Źródło: opracowanie własne.

W Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej poszczególne filie biblioteczne 
w ramach ankiety poddawane są ocenie przez czytelników. Wsłuchując się w ich 
potrzeby Biblioteka dokonała w 2014 r. zmiany w „Regulaminie wypożyczeń 
krótkoterminowych” powiększając możliwość jednokrotnego wypożyczenia z 3 
do 4 woluminów jednocześnie. Zostały wprowadzone również wypożyczenia hot 
(na noc). Będą trwały obserwacje, jaki to ma wpływ na czytelnictwo.

Jeśli chodzi o charakterystykę grup czytelniczych, to nie ma zaskakujących 
danych – 95% użytkowników stanowią studenci PG. Biblioteka wypełnia swoją 
misję, którą jest wspieranie procesów kształcenia oraz badań naukowych realizo-
wanych przez Uczelnię.

Zgodnie z duchem czasów, Biblioteka PG wykorzystuje w szerokim zakresie 
elektroniczne źródła wiedzy, organizując dostępy do bieżącej i najbardziej ak-
tualnej informacji naukowej o szerokim globalnym zasięgu, zawartej w bazach 
danych pełnotekstowych, bibliograficznych, abstraktowych i faktograficznych. 
Z rysunku 5 wynika, że najczęściej wykorzystywana przez czytelników jest baza 
Elsevier. Jest to baza interdyscyplinarna, a więc wykorzystywana przez studentów 
i badaczy różnych dziedzin nauki, reprezentowanych na Politechnice Gdańskiej.

W 2013 r. liczba pobranych dokumentów z baz danych, zakupionych przez 
uczelnię, wyniosła 278 218.

Od 2009 r. działa Pomorska Biblioteka Cyfrowa (PBC), której partnerem wio-
dącym jest BG PG. Pozostali partnerzy projektu to: Uniwersytet Gdański, Pol-
ska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Mu-
zyczna w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Pe-
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Rys. 5. Najpopularniejsze pełnotekstowe bazy danych według pobranych tekstów
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Liczba logowań do baz danych zakupionych przez PG
Źródło: opracowanie własne.

dagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku, Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Słupsku, Centrum Inicjatyw Edukacyjnych – Biblioteka Pedagogiczna, 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, a także 
partnerzy współtworzący PBC poza projektem dofinansowanym ze środków UE, 
jak Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Morski Instytut Rybacki – Państwowy 
Instytut Badawczy, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

PBC stawia sobie za cel udostępnienie dziedzictwa kulturowego regionu Po-
morza, pełnych tekstów zasobów piśmienniczych instytucji partnerskich, w tym 
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Rys. 7. Liczba publikacji w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej w latach 2009-2014
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 8. Liczba wyświetlonych publikacji
Źródło: opracowanie własne.

zbiorów zabytkowych i starodruków, stanowiących zabytki piśmiennictwa regio-
nu oraz innych rodzajów zbiorów – muzykaliów, dokumentów życia społeczne-
go, nagrań radiowych, zbiorów graficznych, kartograficznych. Łączna liczba czy-
telników PBC od dnia 01.12.2009 r. wniosła 3.666.983.

Przedstawione statystyki nie oddają w pełni rzeczywistego stanu czytelnictwa 
w BG PG. Nie ujmują bowiem czytania „na miejscu” w czytelniach, których jest 
kilkanaście i większość z wolnym dostępem do półek. W przypadku czasopism 
i książek czytanych online jeszcze trudniej jest kształtować opinię o rzeczywistym 
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stanie czytelnictwa. Jednak liczby logowań, przeszukiwań, a zwłaszcza pobranych 
pełnych tekstów wskazują na duże zainteresowanie czytelnicze i pokazują ten-
dencję wzrostową. Podobne wnioski można wyciągnąć obserwując statystyki 
PBC, a zestawienie według liczby wyświetlonych publikacji pokazuje, że książki 
czytane są najczęściej. Natomiast analiza tytułów wskazuje, że częściej niż pozo-
stałe, czytane są podręczniki.

W bibliotece Politechniki Gdańskiej mamy najczęściej do czynienia z czyta-
niem instrumentalnym, wynikającym z pobudek utylitarnych, choć nie można 
wykluczyć czytania z pobudek wewnętrznych w celu samokształcenia i budo-
wania własnej opinii. Potrzeby emocjonalne i estetyczne zaspokajają zapewne 
książki z półki Uwolnij książkę. W akcji tej BG PG uczestniczy od kilku lat. Nie są 
prowadzone statystyki bookcrosingu, ale daje się zaobserwować, że „uwolnione” 
książki szybko znikają z półek, a więc znajdują czytelników.

Na zakończenie, aby podkreślić, jak ważne jest czytanie, warto przytoczyć 
pewną sentencję. Otóż amerykański pedagog Jim Trelease, propagator głośnego 
czytania dzieciom, w celu zaszczepienia im miłości do czytania w ogóle, powie-
dział:

Naród, który niewiele czyta, niewiele wie. Naród, który niewiele wie, podej-
muje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądach, przy urnach wyborczych. Te 
decyzje ostatecznie odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość 
może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt 
demokracji.

(Jim Trelease, autor Podręcznika głośnego czytania).

Dlatego należy czytać i zachęcać innych swoją postawą do czytania.

BIBLIOGRAFIA

  1. ANDRZEJEWSKA Jadwiga. Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program eduka-
cji czytelniczej. „Biblioteka w Szkole”. 1995, nr 6, s. 1-5. ISSN 0867-5600.

  2. Biblioteka Narodowa, CHYMKOWSKI Roman, KORYŚ Izabela, DAWIDOWICZ-
-CHYMKOWSKA Olga (współpr.). Społeczny zasięg książki w Polsce w 2012 r. [Do-
kument elektroniczny]. 2012. Tryb dostępu: http://www.bn.org.pl/download/docu-
ment/1362741578.pdf. Stan z dnia 18.04.2014.

  3. CULL Barry W. Reading revolutions: Online digital text and implications for reading in 
academe. „First Monday”. PEER-Reviewed Journal on the Internet. 2011, vol. 16, nr 6. 
Tryb dostępu: http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3340/2985. Stan 
z dnia 26.04.2014.



397

Agata Bernaś

Inicjatywy wspierające czytelnictwo osób
z niepełnosprawnościami, podejmowane 
przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych 
i Niepełnosprawnych w Toruniu

Okres rozwoju informacji cyfrowej stanowi ogromne wyzwanie dla współcze-
snych bibliotek. Chcąc odpowiedzieć na stale rosnące potrzeby użytkowników, 
placówki muszą dostosowywać swoją ofertę do potrzeb konkretnych grup czytel-
niczych. Szczególnie wymagające grono tworzą czytelnicy z niepełnosprawnoś-
ciami. W celu spełnienia ich oczekiwań biblioteka powinna zorganizować swoją 
działalność pod kątem wielu aspektów: przez przystosowanie architektoniczne 
budynku, zapewnienie materiałów w formach i formatach, dostosowanych do 
potrzeb i możliwości czytelniczych odbiorców, z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, po prowadzenie działalności wspomagającej rozwój zainteresowań 
czytelniczych (zajęcia rewalidacyjne, biblioterapeutyczne itp.).

Zadaniem niniejszego artykułu jest omówienie działań promujących i wspie-
rających czytelnictwo osób z niepełnosprawnościami, podejmowanych przez 
Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu (OCCiN) Od-
dział Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej, w okresie 
od 2011 do 2013 r. Moim celem jest nie tylko sporządzenie wykazu zrealizowa-
nych działań, ale również ich ilościowe zestawienie w poszczególnych latach oraz 
sklasyfikowanie ze względu na rodzaj i formę przeprowadzenia.

Na część analityczną składają się trzy etapy pracy. Pierwszy to sporządzenie 
wykazu akcji wspierających i promujących czytelnictwo, przeprowadzonych 
przez OCCiN w każdym roku wybranego okresu. Drugi krok polega na dokona-
niu łącznego zestawienia akcji, zrealizowanych przez Ośrodek w okresie za lata 
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2011-2013. Ostatni etap poświęcony jest zaprezentowaniu wybranych inicjatyw. 
Część analityczną poprzedza teoretyczne wprowadzenie. Obejmuje ono ogólną 
charakterystykę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej 
w Toruniu oraz przedstawienie struktury nadzorowanej przez nią sieci oddzia-
łów filialnych. OCCiN poddany został odrębnej, szczegółowej charakterystyce. 
Zawiera ona: krótki zarys historii Ośrodka, wyszczególnienie form prowadzonej 
działalności oraz przedstawienie zbiorów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 
działa od 1923 r. Jej księgozbiór utworzony został z połączenia zbiorów czterech 
lokalnych bibliotek:

1. Biblioteki Rady Miasta, istniejącej od XVI w., posiadającej zbiory dotyczące 
historii Torunia i Prus oraz dawną literaturę prawniczą.

2. Biblioteki protestanckiego Gimnazjum Akademickiego, działającej od 
1594 r., której zbiory obejmowały swym zakresem nauki filologiczne, me-
dycynę, geografię i teologię.

3. Biblioteki niemieckiego Towarzystwa Kopernikańskiego, utworzonej 
w 1854 r., w skład której wchodziły zbiory: literatura kopernikana i litera-
tura naukowa z dziedziny astronomii.

4. Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, założonego w 1875 r., po-
siadającej księgozbiór księdza Stanisława Kujota, emigracyjny księgozbiór 
Józefa Zielińskiego i druki chełmińskie Walentego Fiałka [11].

Obecnie WBP – Książnica Kopernikańska posiada 14 oddziałów filialnych, 
rozmieszczonych na terenie miasta. 9 z nich ma oddziały dla dzieci. Jedna z filii 
mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu, a jej oferta przezna-
czona jest wyłącznie dla pacjentów oraz personelu szpitala. Druga znajduje się 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Jej oferta również skierowana 
jest do pacjentów i personelu placówki leczniczej [11]. OCCiN jest oddziałem 
WBP – Książnicy Kopernikańskiej, nie wliczanym w poczet oddziałów filialnych.

OCCiN w Toruniu powstał w 1984 r. jako agenda Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu (aktualnie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu). Idea utworzenia Ośrodka 
zrodziła się wcześniej, bo już w 1981 r. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich, korzystając z faktu istnienia Sekcji Bibliotek Szpitalnych, zadecy-
dował wówczas o utworzeniu Sekcji Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych 
jako ośrodka ogólnokrajowego z siedzibą w Toruniu. WBP i Książnica Miejska 
miały już doświadczenie w zakresie obsługi bibliotecznej użytkowników niepeł-
nosprawnych, gdyż od 1982 r. prowadziły Bibliotekę dla Niewidomych i Niepeł-
nosprawnych. Od 1 stycznia 1984 r. funkcję pierwszego kierownika OCCiN peł-
nił Franciszek Czajkowski [2, s. 5; 3, s. 241].
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Do zadań OCCiN należy podejmowanie działań mających na celu wspieranie 
czytelnictwa i aktywizację środowiska osób niepełnosprawnych z terenu miasta 
i regionu. Są to:

• nadzór merytoryczny nad działalnością specjalistyczną w województwie, 
polegający m.in. na organizowaniu szkoleń dla pracowników różnego ro-
dzaju bibliotek (szkolnych, szpitalnych, publicznych), pracowników insty-
tucji opiekuńczych (np. domów pomocy społecznej);

• współpraca międzybiblioteczna oraz współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi, zrzeszającymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz;

• organizowanie punktów bibliotecznych w placówkach dla osób niepełno-
sprawnych;

• dostarczanie materiałów bibliotecznych osobom unieruchomionym w domu;
• współpraca z niepełnosprawnymi użytkownikami oraz ze specjalistami 

w zakresie doboru alternatywnych materiałów czytelniczych i organizowa-
niu różnych form działalności czytelniczej;

• prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną i studentami w celu zapoznania 
uczestników z funkcjonowaniem Ośrodka, alternatywnymi materiałami 
czytelniczymi oraz kształtowania właściwych postaw społecznych wobec 
osób niepełnosprawnych [2, s. 6-7].

Ośrodek prowadzi swą działalność na wielu płaszczyznach. Jej adresaci, poza 
osobami niepełnosprawnymi, to również bibliotekarze oraz pracownicy orga-
nizacji zajmujących się ludźmi niepełnosprawnymi. Pracy OCCiN przyświeca 
nadrzędna idea, jaką jest, wpisana w charakter instytucji, dbałość o podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat problemów osób niepełno-
sprawnych i znaczenia literatury w procesie ich rehabilitacji [2, s. 5-6].

Toruński OCCiN oferuje szeroki wybór materiałów bibliotecznych, których 
znaczną część stanowią specjalne materiały czytelnicze, przeznaczone dla użyt-
kowników o szczególnych potrzebach czytelniczych1. Zbiory Ośrodka, podzielo-
ne na kilka działów, rozmieszczone są w budynku w następującym układzie:

a) parter – mieści się tu biblioteka oferująca użytkownikom:
• książki drukowane w tradycyjnej formie,
• książki drukowane powiększoną czcionką,
• książki mówione, nagrane na kasetach magnetofonowych,
• nagrania muzyczne na kasetach magnetofonowych i płytach CD,
• filmy wideo;

b) I piętro – mieści się tu Galeria Twórczości Niepełnosprawnych;

1 Definicji, klasyfikacji oraz szczegółowego omówienia specjalnych materiałów czytelniczych 
podjęła się Małgorzata Fedorowicz [1].
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c) II piętro – mieści się tu kilka działów:
• Dział dla dzieci i młodzieży oferujący:

– literaturę dla dzieci,
– książki „łatwe w czytaniu”,
– zabawki edukacyjne i gry dydaktyczne.

Wszystkie zbiory znajdujące się w dziale dla dzieci mogą być wypożyczane 
przez użytkowników do domu.
• Sekcja informacyjno-metodyczna oferująca:

– poradniki oraz literaturę specjalistyczną z zakresu pedagogiki specjal-
nej, rehabilitacji, biblioterapii itp.,

– literaturę piękną, związaną tematycznie z problemami osób niepełno-
sprawnych.

• Czytelnia, w której udostępniane są czasopisma specjalistyczne dotyczące 
niepełnosprawności.

OCCiN mieści się przy ulicy Szczytnej 13, w centrum toruńskiej starówki. Od 
1994 r. budynek Ośrodka przystosowany jest architektonicznie do potrzeb osób 
z  różnego rodzaju niepełnosprawnościami [5, s. 97]. Przy wejściu znajduje się 
podjazd dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku działa winda umożliwia-
jąca dostęp do wszystkich części Ośrodka. Winda wyposażona jest w system głoś-
nomówiący, ułatwiający orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku. Na 
pierwszym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnospraw-
nych. W jednej z sal została zainstalowana pętla induktofoniczna, która ułatwia 
odbiór dźwięku osobom z niepełnosprawnością słuchu, posługującymi się apa-
ratami słuchowymi.

Zdecydowana większość działań (imprez) OCCiN skierowanych do docelo-
wej grupy użytkowników ma charakter cykliczny – odbywają się one corocznie 
lub kilka razy w ciągu roku (i powtarzane są w kolejnych latach). Powtarzalność 
ta dotyczy inicjatyw cieszących się największym zainteresowaniem czytelników, 
nierzadko odbywających się z ich czynnym udziałem oraz działań, mających na 
celu udzielanie ukierunkowanej pomocy poszczególnym grupom użytkowników. 
W 2011 r. przeprowadzone zostały działania, które sklasyfikować można w 12 ka-
tegoriach [9, s. 22]. Liczbę przeprowadzonych akcji oraz formy, w jakich się one 
odbyły ilustruje tabela 1.

Jak wynika z zestawienia, do najczęściej podejmowanych działań OCCiN 
w  2011 r. należało dostarczanie materiałów czytelniczych i bibliotecznych do 
domu (222). Niemalże identycznie przedstawiała się liczba zajęć przeprowadzo-
nych w ramach przysposobienia czytelniczego użytkowników Ośrodka (218). 
Z dużą częstotliwością odbywały się zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi 
i młodzieżą niepełnosprawną (108) oraz rozmowy terapeutyczne (79). O wiele 
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rzadziej organizowano różnego rodzaju spotkania literackie (łącznie 3), dyskusje 
nad książką i prelekcje. Niewielką częstotliwością charakteryzowały się wystawy, 
ale i one odbywały się kilka razy w ciągu roku. Jednokrotnie zorganizowano tylko 
akcję należącą do kategorii konkursy i quizy. Dość często przeprowadzano zajęcia 
dla gości z zewnątrz: studentów, grup specjalistów, młodzieży szkolnej (7) i or-
ganizowano dla nich lekcje biblioteczne (25). Łączna liczba inicjatyw podjętych 
przez Ośrodek w 2011 r. dała imponujący wynik 681.

Działania przeprowadzone w OCCiN w 2012 r. również pogrupować można 
w 12 kategorii. Przedstawia je tabela 2 [10, s. 19-20].

W 2012 r., podobnie, jak w roku poprzednim, największą częstotliwość odno-
towano w zakresie dostarczania materiałów bibliotecznych do domu (237). Licz-
ba dostarczeń była o 15 większa niż w roku wcześniejszym. Drugą, najczęś ciej 
podejmowaną formą aktywności były zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dzieć-
mi i młodzieżą niepełnosprawną (88). Zajęcia z przysposobienia czytelniczego, 
drugie pod względem częstotliwości w poprzednim roku, w tym roku zajęły trze-
cią pozycję (64). Na czwartym miejscu, po raz kolejny, znalazły się rozmowy te-
rapeutyczne (45). Zaobserwowano niewielki spadek liczby inicjatyw takich jak: 
dyskusje nad książką, spotkania literackie i autorskie (łącznie 7). Dwie z nich 
(przeglądy literatury oraz spotkania literacko-muzyczne) odbyły się jednokrot-
nie. Zorganizowano zaledwie 2 wystawy. Zmniejszyła się również liczba zajęć 
adresowanych do uczestników z zewnątrz: liczba spotkań utrzymała się na po-
ziomie sprzed roku (7), ale zorganizowano dla nich znacznie mniej lekcji biblio-

Tabela 1
Inicjatywy wspierające czytelnictwo osób niepełnosprawnych 

przeprowadzone w OCCiN w Toruniu w 2011 r.

Źródło: opracowanie własne.

Forma działania Liczba 
przeprowadzonych akcji 

Dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 222
Przysposobienie czytelnicze 218
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 108
Rozmowy terapeutyczne 79
Lekcje biblioteczne 25
Prelekcje 9
Spotkania ze studentami i profesjonalistami 7
Dyskusje nad książką 5
Wystawy 4
Spotkania literacko-muzyczne 2
Spotkania literackie (inne) 1
Konkursy i quizy 1
Razem 681



402

Tabela 2
Inicjatywy wspierające czytelnictwo osób niepełnosprawnych 

przeprowadzone w OCCiN w Toruniu w 2012 r.

Tabela 3
Inicjatywy wspierające czytelnictwo osób niepełnosprawnych 

przeprowadzone w OCCiN w Toruniu w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne.

Źródło: opracowanie własne.

Forma działania Liczba 
przeprowadzonych akcji 

Dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 237
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 88
Przysposobienie czytelnicze 64
Rozmowy terapeutyczne    45
Lekcje biblioteczne 14
Prelekcje 8
Spotkania ze studentami i profesjonalistami 7
Dyskusje nad książką 3
Spotkania autorskie 2
Wystawy 2
Przeglądy literatury 1
Spotkania literacko-muzyczne 1
Razem 472

Forma działania Liczba 
przeprowadzonych akcji 

Dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 220
Przysposobienie czytelnicze 133
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 91
Rozmowy terapeutyczne    64
Lekcje biblioteczne 21
Prelekcje 10
Spotkania ze studentami i profesjonalistami 10
Dyskusje nad książką 4
Przeglądy literatury    3
Spotkania literackie (inne) 3
Wystawy 3
Spotkania literacko-muzyczne 2
Spotkania autorskie 1
Razem 565

tecznych (14). Ogółem w analizowanym roku w OCCiN przeprowadzono 472 
akcje, czyli aż o 199 mniej niż w 2011 r.

W 2013 r. w OCCiN zorganizowano 13 rodzajów działań [7, s. 8] (zob. Tab. 3).
W ostatnim roku wybranego okresu badań, w dalszym ciągu, najczęściej po-

dejmowanym działaniem było dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 
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Tabela 4
Zestawienie inicjatyw wspierających czytelnictwo osób niepełnosprawnych 

przeprowadzone w OCCiN w Toruniu w latach 2011-2013

Źródło: opracowanie własne.

Forma działania Liczba 
przeprowadzonych akcji 

Dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 679
Przysposobienie czytelnicze 415
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 287
Rozmowy terapeutyczne    188
Lekcje biblioteczne 60
Prelekcje 27
Spotkania ze studentami i profesjonalistami 24
Dyskusje nad książką 12
Wystawy 9
Spotkania literacko-muzyczne 5
Spotkania literackie (inne) 4
Spotkania autorskie 3
Konkursy i quizy 1
Razem 1718

(220). Na drugim miejscu, podobnie jak w pierwszym i o pozycję wyżej niż w dru-
gim roku, znalazły się zajęcia z przysposobienia czytelniczego (133). Na trzeciej 
pozycji odnotowano zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną (91). Czwarte pod względem częstotliwości, niezmiennie, były 
rozmowy terapeutyczne (64). W 2013 r. zauważalny był wzrost liczby różnego 
rodzaju spotkań literackich (łącznie 13). W repertuarze znalazły się wszystkie 
ich kategorie, podczas gdy w 2011 r. nie odbyło się żadne spotkanie autorskie, 
a w 2012 r. – żadne spotkanie literackie (inne). Jednokrotnie przeprowadzono 
tylko działanie należące do kategorii spotkań autorskich. Liczba przygotowanych 
wystaw była o 1 większa niż w roku poprzednim, ale niższa niż w pierwszym roku 
analizowanego okresu (wówczas odbyły się 4 wystawy). Odnotowano również 
największą liczbę zajęć przeprowadzonych dla uczestników z zewnątrz – odbyło 
się 10 spotkań ze studentami, podczas gdy w poprzednich dwóch latach było ich 
po 7. Przygotowano też dla nich więcej lekcji bibliotecznych niż w roku poprze-
dzającym (21). Ogółem w 2013 r. w OCCiN przeprowadzono 565 akcji. Łączne 
zestawienie inicjatyw podjętych przez OCCiN w prezentowanym okresie przed-
stawiono w tabeli 4.

W latach 2011-2013 w OCCiN przeprowadzono łącznie 1718 akcji wpierają-
cych i promujących czytelnictwo osób z niepełnosprawnościami. W powyższym 
zestawieniu, jak również w osobnych zestawieniach z poszczególnych lat, wyraź-
nie zarysowują się główne kierunki pacy Ośrodka. Warto zauważyć, że do gru-
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py czterech, najczęściej przeprowadzanych działań, należą inicjatywy w całości 
przygotowywane i przeprowadzane przez pracowników Ośrodka dla czytelni-
ków i użytkowników. Są to: dostarczanie materiałów do domu, przysposobienie 
czytelnicze, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą niepełno-
sprawną oraz rozmowy terapeutyczne. Chociaż w poszczególnych latach za-
uważalne były niewielkie wahania w zakresie częstotliwości przeprowadzania 
niektórych inicjatyw (zwłaszcza w obrębie drugiego i trzeciego miejsca), to 
nie zmieniły one składu grupy czterech najczęściej przeprowadzanych działań. 
Znacznie rzadziej podejmowane były natomiast inicjatywy wymagające współ-
udziału czytelników i użytkowników OCCiN z organizatorami poszczególnych 
wydarzeń. Wpływ na ten stan rzeczy może mieć czasochłonność przygotowania 
takich akcji, jak wystawy czy różnego rodzaju spotkania literackie (udział w nich 
wymaga wcześ niejszego zapoznania się z utworem literackim bądź twórczością 
konkretnego autora). Tym niemniej, wszystkie tego typu inicjatywy mają cha-
rakter wydarzeń cyklicznych, w każdym roku obecnych w harmonogramie pra-
cy Ośrodka.

Każda spośród przedstawionych form działalności OCCiN zasługuje na uwa-
gę i mogłaby doczekać się osobnego opracowania. Omówione zostaną dwie ini-
cjatywy OCCiN. Pierwsza to, wspomniana już wcześniej, Galeria Twórczości 
Niepełnosprawnych. Jako drugą wybrano prowadzenie sieci punktów bibliotecz-
nych. Inicjatywa ta nie należy do żadnej z wymienionych kategorii, jednakże jej 
szczególny charakter wart jest omówienia.

Do przedsięwzięć toruńskiego OCCiN o najdłuższej tradycji należy Galeria 
Twórczości Niepełnosprawnych, pierwsza tego typu galeria w Polsce. Jej pomy-
słodawcą była Wanda Szuman. Otwarcie Galerii, połączone z pierwszą wystawą, 
miało miejsce 18 października 1990 r. [5, s. 95-101]. Ideą przyświecającą jej pracy 
jest sprzyjanie rozwojowi osób niepełnosprawnych i chorych. Dla autorów prac 
Galeria jest motywatorem pobudzającym ich aktywność twórczą i miejscem, 
w którym mogą podzielić się efektami swej pracy. Z kolei osoby zwiedzające Ga-
lerię zyskują szansę kontaktu ze sztuką, mogą rozwijać swoje zainteresowania 
i w ciekawy sposób zagospodarować wolny czas. Dla jednych i drugich współ-
uczestnictwo w działalności Galerii ma walory terapeutyczne. Autorami wysta-
wianych prac są zarówno indywidualni twórcy z okolic Torunia, jak też grupy 
twórców, np.: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, mieszkańcy domów po-
mocy społecznej, osoby uzależnione z Ośrodka Rehabilitacji Narkomanów, oso-
by z Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, słuchacze Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku [5, s. 97]. W Galerii prezentowane są również prace 
uczniów szkół specjalnych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych 
czy dzieci autystycznych [5, s. 97].
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Wystawiane prace charakteryzują się szerokim zakresem tematycznym. 
W omawianym okresie 2011-2013 w Galerii odbyły się następujące wystawy:

• w 2011 roku:
– Malarstwo i grafika – prace Marka Szporki;
– Kształty i barwy prawdziwe – prace uczestników Sekcji Plastycznej Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku w Toruniu;
– Jesteśmy – prace członków Stowarzyszenia „Jestem” Pomocy Dzieciom 

Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym wsparcia w Toruniu;
– Aplikacje między niebem a ziemią – wystawa prac osób ze Środowiskowe-

go Domu Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Nie-
pełnosprawnych” [9, s. 22].

• w 2012 roku:
– Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia, dążcie do sławy. Coś 

z tego zawsze się stanie – wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu;

– Pasja tworzenia – wystawa prac słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Marioli Piotrowskiej [10, s. 19].

• w 2013 roku:
– Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia – wy-

stawa prac ze zbiorów OCCiN;
– Cuda ludzkich rąk – wystawa prac twórców z klubu „Supełek”;
– Witraż – wystawa prac Władysława Ludwika Jurkiewicza [7, s. 5].

Każdą wystawę, eksponowaną w Galerii, można bezpłatnie zwiedzać w go-
dzinach pracy OCCiN. Wstęp do Galerii mają wszyscy chętni, zarówno osoby 
indywidualne, jak też zorganizowane grupy.

Drugą formą aktywności OCCiN, której warto przyjrzeć się bliżej, jest prowa-
dzenie sieci punktów bibliotecznych. Ośrodek nadzoruje pracę kilkudziesięciu 
punktów rozmieszczonych na terenie miasta i regionu. W 2011 r. OCCiN pro-
wadził 26 punktów, z których 18 znajdowało się na terenie Torunia, 4 – w innych 
miastach regionu i 4 – w miejscowościach wiejskich. W 2011 r. dostarczono do 
nich 44 komplety materiałów bibliotecznych (1737 jednostek) [9, s. 22]. W 2012 r. 
Ośrodek nadzorował 25 punktów, w tym: w Toruniu – 16, w innych miastach 
regionu – 4 i w miejscowościach wiejskich – 5. Zaopatrzono je w 33 komplety 
materiałów bibliotecznych (1317 jednostek) [10, s. 19]. W 2013 r. Ośrodek pro-
wadził 26 punktów bibliotecznych, z których 17 znajdowało się w Toruniu, 4 – 
w innych miastach regionu i 5 – w miejscowościach wiejskich. Dostarczono do 
nich 49 kompletów materiałów (2441 jednostek) [7, s. 2].

W poszczególnych latach wybranego okresu liczba punktów bibliotecznych 
prowadzonych przez Ośrodek ulegała niewielkim wahaniom. Przyczyną tej sy-
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tuacji było zawieszenie działalności niektórych z nich i jednoczesne tworzenie 
nowych. Funkcjonowanie poszczególnych punktów uzależnione jest od specy-
fiki miejsc, w których się one znajdują. Niektóre, tak jak punkt zorganizowany 
w Domu Pomocy Społecznej w Toruniu, działają w wybranym dniu tygodnia. 
Wspomniany punkt w 2013 r. otwarty był w każdą środę. Pracownica OCCiN 
dostarczała podopiecznym DPS materiały biblioteczne, wypożyczała magneto-
fony, którymi dysponuje Ośrodek (osobom, które nie posiadają swojego sprzętu 
i nie miałyby możliwości korzystania z książek mówionych), a nawet odwiedzała 
w pokojach osoby leżące i dostarczała im książki [7, s. 2]. Forma dostarczania ma-
teriałów została tu ściśle dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników. 
Wybrany dzień w tygodniu wpisał się w harmonogram funkcjonowania DPS jako 
stały termin, stając się dniem wyczekiwanym dla wielu podopiecznych placówki.

W interesujący sposób zorganizowana została działalność punktu bibliotecz-
nego, który utworzono w 2013 r. na potrzeby uczestników Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych w Toruniu. Materiały biblioteczne, 
w postaci książek mówionych, nagranych na kasetach magnetofonowych, dostar-
czane są do punktu przez pracowników Ośrodka raz w miesiącu. Materiały te, 
przechowywane w wyznaczonym i ogólnodostępnym miejscu, wypożyczane są 
uczestnikom warsztatów przez jedną z pracownic. Każde wypożyczenie zapisywa-
ne jest na konto czytelnika w specjalnie przeznaczonym do tego celu zeszycie. Ta 
specyficzna forma udostępniania zbiorów, mimo iż daleko jej do profesjonalnego 
oddziału bibliotecznego, sprawdza się idealnie w warunkach placówki. Uczestni-
cy Warsztatów to osoby niewidzące lub niedowidzące w znacznym stopniu, a tak-
że osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Z tego względu, dla części z nich 
korzystanie ze standardowego katalogu bibliotecznego byłoby niemożliwe. Małe 
grono uczestników warsztatów (22 osoby) daje możliwość indywidualnej obsługi 
bibliotecznej każdego czytelnika, a w miarę upływu czasu, również poznania jego 
preferencji czytelniczych i zapewnienia mu materiałów o interesującej go tema-
tyce. Punkt biblioteczny cieszy się ogromnym powodzeniem wśród uczestników 
warsztatów.

Zarówno Galeria Twórczości Niepełnosprawnych, jak i sieć punktów biblio-
tecznych prowadzonych przez OCCiN to inicjatywy szczególnie istotne z punk-
tu widzenia wspierania czytelnictwa osób z niepełnosprawnościami. Punkty 
biblioteczne w bezpośredni sposób przyczyniają się do rozwijania aktywności 
czytelniczej omawianej grupy. Dzięki nim materiały biblioteczne dostępne są 
dla wszystkich zainteresowanych: zarówno dla mieszkańców miasta Torunia, jak 
i okolicznych miejscowości; dla osób mogących samodzielnie dotrzeć do punktu, 
jak również dla obłożnie chorych i leżących; niezależnie od rodzaju niepełno-
sprawności i indywidualnych zainteresowań. Z kolei Galeria Twórczości Nie-
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pełnosprawnych, poprzez walory terapeutyczne, jakie niesie kontakt ze sztuką, 
wspiera aktywność twórczą osób niepełnosprawnych.

OCCiN w Toruniu został powołany jako pierwsza tego rodzaju jednostka 
w Polsce. Jego działalność ukierunkowana została na sprzyjanie aktywności śro-
dowiska osób niepełnosprawnych i chorych w regionie. Aktywność ta nie ogra-
nicza się jedynie do wspierania czytelnictwa docelowej grupy, ale obejmuje też 
promowanie działalności artystycznej i kulturalnej w szerokim tego słowa zna-
czeniu.

Większość działań podejmowanych przez OCCiN ma charakter wydarzeń 
cyklicznych, mających swe stałe miejsce w kalendarzu pracy Ośrodka. Poprzez 
formy aktywności proponowane użytkownikom, sklasyfikowane na 13 rodzajów, 
realizowane są ogólne zadania powierzone placówce w zakresie wspierania czy-
telnictwa osób niepełnosprawnych. Wzajemną zgodność zadań i form ich reali-
zacji ilustruje tabela 5.

Tabela 5
Zgodność inicjatyw podejmowanych przez OCCiN z zadaniami placówki

Źródło: opracowanie własne.

Zadanie OCCiN Forma realizacji 

Organizowanie punktów bibliotecznych Nie jest zaliczane do żadnej z 13 prezentowanych form 
aktywności, lecz zostało omówione jako jedna z dwóch 
wybranych inicjatyw OCCiN 

Dostarczanie materiałów bibliotecznych 
osobom unieruchomionym w domu

Dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu 

Współpraca z niepełnosprawnymi 
użytkownikami oraz ze specjalistami 

Dyskusje nad książką
Przeglądy literatury
Spotkania literacko-muzyczne
Spotkana literackie (inne)
Spotkania autorskie
Prelekcje
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną
Rozmowy terapeutyczne
Przysposobienie czytelnicze
Wystawy

Prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną 
i studentami

Lekcje biblioteczne
Spotkania ze studentami i profesjonalistami

W tabeli nie uwzględniono zadań takich jak: nadzór merytoryczny nad dzia-
łalnością specjalistyczną w województwie oraz współpraca międzybiblioteczna 
i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wniosek końcowy, który nasuwa się po przeprowadzonej analizie, pozwala 
stwierdzić, iż inicjatywy podejmowane przez Ośrodek w celu wspierania aktyw-
ności czytelniczej i kulturalnej wybranej grupy użytkowników wpisują się w pro-
fil jego działalności, zarysowany w początkowej części rozdziału.
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Joanna Kamińska

Upowszechnianie czytelnictwa jako temat 
publikacji fachowych – próba bibliometrycznej 
analizy zagadnienia

Rozważając problemy czytelnictwa i rolę bibliotek w jego upowszechnianiu 
warto przyjrzeć się temu, jak postrzegają te zagadnienia sami bibliotekarze. Dys-
ponujemy wieloma publikacjami i analizami dotyczącymi społecznego zasięgu 
książki, które diagnozują aktualny stan czytelnictwa w Polsce. Od wielu lat sys-
tematyczne badania w tym zakresie prowadzi Instytut Książki i Czytelnictwa 
Biblioteki Narodowej. Niestety, uzyskiwane dane nie napawają optymizmem. 
Powoduje to konieczność podwojenia wysiłków na rzecz popularyzacji nawy-
ków czytania, a wśród instytucji wymienianych jako te, które głównie powinny 
podejmować takie działania, wskazywane są także biblioteki. Powstaje zatem py-
tanie, jakie formy upowszechniania czytelnictwa są szczególnie popularne wśród 
samych bibliotekarzy, bibliotekoznawców, bibliologów oraz innych osób związa-
nych zawodowo z książką i informacją. Jedną z możliwości zbadania tego zagad-
nienia jest spojrzenie na nie przez pryzmat fachowego piśmiennictwa bibliolo-
gicznego i miejsca, jakie zajmuje w nim temat upowszechniania czytelnictwa.

Aby móc uzyskać odpowiedź na zadany problem badawczy zdecydowano się 
zastosować metodę bibliometryczną, którą Elżbieta Gondek zdefiniowała jako: 
„skupiającą uwagę na ilościowym oraz merytorycznym oglądzie danych biblio-
graficznych, wyznaczającą szczegółowe cele analiz, takie jak: ustalenie struktury, 
rozmiaru i dynamiki rozwoju dorobku naukowego uczonego bądź zespołu pra-
cowników instytucji naukowej, topografia środowisk publikujących najczęściej 
cytowane opracowania, ogólny przyrost publikacji naukowych i prawidłowości 
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występujące w rozwoju piśmiennictwa naukowego” [4, s. 123]. Wydaje się za-
tem, że jest to odpowiednia metoda do ustalenia tematyki, przyrostu i dynamiki 
zmian w bibliologicznych publikacjach fachowych dotyczących zagadnień upo-
wszechniania czytelnictwa.

Najpełniejszym źródłem informacji o piśmiennictwie bibliologicznym w Pol-
sce jest „Polska Bibliografia Bibliologiczna” (PBB). Z racji, że jest to bibliografia 
dziedzinowa stosuje się w niej wprawdzie selekcję formalną i merytoryczną, ale 
niewątpliwie można ją uznać za najbardziej odpowiednie źródło do badań piś-
miennictwa w zakresie bibliologii. PBB ukazuje się jako samodzielne wydawnic-
two od rocznika 1981, wcześniej – obok „Bibliografii Bibliografii Polskich” – sta-
nowiła odrębną część „Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce”. Zastosowano 
w niej układ systematyczny (sięgający w niektórych działach do czwartego stop-
nia podziału), w którym cyframi rzymskimi oznaczono działy stałe, poddziały 
natomiast mogą być zmienne i nie muszą występować w każdym z tomów [1; 6].

Po zapoznaniu się ze strukturą PBB, jako materiał źródłowy do niniejszej 
analizy przyjęto opisy bibliograficzne zamieszczone w poddziale Metody upo-
wszechniania czytelnictwa, który został wyodrębniony w tomie za 1949 r. jako 
kolejna część poddziału Czytelnictwo w dziale głównym Użytkowanie książki 
(początkowo oznaczonego rzymską VI, obecnie VII, po dodaniu w roczniku 
za lata 1964/65 nowego działu głównego Dokumentacja. Informacja naukowa). 
Schemat poddziału Metody upowszechniania czytelnictwa ulegał na przestrzeni 
lat nieznacznym modyfikacjom (Tab. 1). Uznano jednak, że po ich uwzględnie-
niu możliwe jest uzyskanie kompletnych i wiarygodnych wyników.

VII. UŻYTKOWANIE KSIĄŻKI
VIIA. Czytelnictwo

Metody upowszechniania czytelnictwa
Upowszechnianie książek i czasopism fachowych (od rocznika 1952/53 
do 1955, od 1955 wyodrębniony jako osobny poddział, obecnie pod na-
zwą Czytelnictwo fachowe)
Formy pracy z czytelnikiem (od rocznika 1950/51 po dzień dzisiejszy)
Zespoły czytelnicze (od rocznika 1950/51 do 1956)
Spotkania autorów z czytelnikami (od rocznika 1950/51 do 1956)

Tabela 1
Schemat poddziału Metody upowszechniania czytelnictwa wraz z datami wprowadzanych zmian

Źródło: opracowanie własne.

Pojawianie się nowych poddziałów uzasadniane było najczęściej względami 
praktycznymi, tj. liczbą pozycji bibliograficznych – jeśli pokazywała się znaczą-
ca liczbowo grupa tekstów poświęconych wybranemu zagadnieniu decydowano 
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się na wyodrębnienie osobnego poddziału, by zwiększyć przejrzystość i ułatwić 
wyszukiwanie. Jak czytamy np. w przedmowie do rocznika 1949: „obfitość ma-
teriału skłoniła do pewnej oszczędności w opisie, z drugiej strony zaś – do więk-
szego rozczłonkowania w układzie, a nawet do tworzenia nowych nagłówków, 
bądź uzupełnienia dawnych” [2, s. 3]. Zasada ta znalazła potwierdzenie w ana-
lizowanym poddziale Metody upowszechniania czytelnictwa, co zostanie wyka-
zane dalej, gdyż wpłynęło to także na przyjęty w pracy układ omawianych tre-
ści. Zdecydowano o wyłączeniu z analizy opisów zamieszczonych w poddziale 
Upowszechnianie książek i czasopism fachowych, gdyż od rocznika 1955 wyod-
rębniono go jako osobny nagłówek (obecnie funkcjonujący pod nazwą Czytelnic-
two fachowe). Uwzględnienie zatem tych opisów w zaledwie kilkuletnim okresie 
(rocznik od 1952/53 do 1955), gdy stanowiły część badanego poddziału PBB, 
zaburzyłoby proporcje i zafałszowało uzyskane wyniki. Dodatkowym argumen-
tem przemawiającym za takim rozwiązaniem jest fakt, że rejestrowano w nim 
publikacje dotyczące wydawnictw gospodarczych, technicznych i rolniczych, 
a tematyka obiegu i dostępu do piśmiennictwa tego rodzaju nie jest przedmiotem 
niniejszej pracy.

Na koniec części poświęconej przyjętej metodzie badawczej i doborowi ma-
teriału źródłowego warto także zaznaczyć, że posłużono się wersją drukowaną 
PBB i po ustaleniu wyżej omówionych ostatecznych kryteriów, analizie poddano 
roczniki począwszy od 1949 do 2009. W badaniu wzięto pod uwagę liczbę opisów 
bibliograficznych, a nie liczbę pozycji zarejestrowanych w bibliografii. Chodzi 
zwłaszcza o najstarsze roczniki, w których występują tzw. pozycje zbiorowe, bę-
dące również konsekwencją – cytowanych wcześniej – względów oszczędnościo-
wych [2, s. 3]. Oznacza to, że pod jedną pozycją bibliograficzną zarejestrowano 
opisy kilku prac, z reguły powiązanych tematycznie. Aby móc ustalić faktyczny 
przyrost publikacji, zdecydowano uwzględnić w analizie liczbę opisów, a nie po-
zycji bibliograficznych.

Łącznie zebrany materiał obejmuje 949 opisów publikacji zarejestrowanych 
w  poddziale Metody upowszechniania czytelnictwa za lata 1949-2009. Zdecy-
dowana większość publikacji to artykuły – 839 opisów (88,4%), wydawnictwa 
zwarte w liczbie 62 stanowią 6,5%, a fragmenty prac zbiorowych to 5,1% (48 pu-
blikacji).

Bardzo interesująco przedstawia się dynamika przyrostu liczby publikacji 
w poszczególnych okresach. Przyjmując za punkty graniczne znaczący przyrost 
lub spadek liczby odnotowanych materiałów, można wyróżnić kilka okresów 
o dość wyraźnie zaznaczonych tendencjach.

Najwięcej publikacji dotyczących upowszechniania czytelnictwa pojawiło się 
w latach powojennych – średnio 50 rocznie w latach 1949-1956 (Rys. 1).
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W następnym, dwudziestoletnim okresie 1957-1976, liczba zarejestrowanych 
opisów zmalała średnio do 17 rocznie (Rys. 2).

Rys. 1. Liczba publikacji w latach 1949-1956
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 2. Liczba publikacji w latach 1957-1976
Źródło: opracowanie własne.

Kolejne lata przynoszą dalszy spadek zainteresowania tematyką upowszech-
niania czytelnictwa w piśmiennictwie bibliologicznym (Rys. 3). W 1977 r. od-
notowano zaledwie 4 publikacje. Można uznać, że tendencja ta utrzymywała się 
aż do 2003 r., średnio w tym okresie zarejestrowano niespełna 5 opisów rocz-
nie. Jedynie w dwóch rocznikach pojawiło się więcej tekstów (12 w 1979 r. i 14 
w 1981  r.), zdarzały się także okresy, gdy w bibliografii zewidencjonowano po 
1 publikacji rocznie (lata 1993-1996).c

Nieznaczny wzrost liczby publikacji poświęconych metodom propagowania 
czytelnictwa można zaobserwować w ostatnich poddanych analizie rocznikach, 
tj. w latach 2004-2009, w których średnia roczna wynosi 12 zarejestrowanych 
opisów (Rys. 4). W chwili obecnej trudno jednak przesądzić, na ile ta tendencja 
jest trwała, wymaga to dalszych badań w kolejnych latach.

Obok zdiagnozowania dynamiki zmian stopnia zainteresowania problema-
mi upowszechniania czytelnictwa w piśmiennictwie bibliologicznym, drugim 
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Rys. 3. Liczba publikacji w latach 1977-2003
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 4. Liczba publikacji w latach 2004-2009
Źródło: opracowanie własne.

zasadniczym celem prowadzonej analizy było poznanie struktury tematycznej 
poruszanych zagadnień. W tym celu posłużono się typologią zaproponowaną 
przez Jacka Wojciechowskiego [8, s. 139-166]. Jako sposoby propagowania czy-
telnictwa wyróżnił on m.in. pedagogikę biblioteczną, krytykę literacką, środki 
masowego przekazu, formy wizualne (wystawy, plakaty), pracę z czytelnikiem 
indywidualnym, zbiorowe formy pracy z czytelnikiem (konkursy, prelekcje) oraz 
pracę w zespołach1 (lekcje biblioteczne, dyskusje, spotkania autorskie). Typolo-
gię tę uzupełniono dodatkowymi elementami wynikającymi z dokonanej analizy 
zebranego materiału. Jako osobną grupę tematyczną wyróżniono dwa zagadnie-
nia charakterystyczne dla okresu PRL (zespoły czytelnicze oraz Kluby „Ruchu” 
i Międzynarodowej Prasy i Książki) oraz ostatnio modne zjawisko bookcrossin-
gu. Podział zamyka opcja zatytułowana Inne, do której zakwalifikowano teksty 
o charakterze ogólnym oraz pojedyncze materiały, poruszające zjawiska czy roz-
wiązania aktualne dla czasów, w jakich powstawały.

1 Zdaniem Wojciechowskiego formy zespołowe różnią się od zbiorowych przede wszystkim 
charakterem publiczności, która w nich uczestniczy – zespoły mają wyraźnie zarysowaną strukturę, 
a tworzące je jednostki pozostają w interakcji/kontakcie.
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Najsilniej reprezentowaną grupą publikacji są materiały o charakterze meto-
dycznym, poradniki, których zadaniem jest wparcie bibliotekarzy w pracy z czy-
telnikiem. Znajdziemy tu podręczniki, instrukcje, scenariusze lekcji czy imprez 
okolicznościowych. Materiały tego rodzaju stanowią aż 28,2% ogółu opisów zare-
jestrowanych w poddziale Metody upowszechniania czytelnictwa.

Spośród konkretnych form aktywizowania czytelnictwa największą popular-
nością wśród piszących cieszyły się spotkania autorskie. Teksty im poświęcone 
stanowią 14,5%. Najwięcej pisano o tym w latach 1949-1956 (średnio 11 publika-
cji rocznie), potem pojawiały się pojedyncze wzmianki, a od 1989 r. tematu tego 
nie podejmowano w ogóle (wyjątek stanowi 2004 r., gdy zarejestrowano 1 tekst).

Kolejnymi grupami tematycznymi pod względem liczebności tekstów są pu-
blikacje dotykające zjawisk charakterystycznych dla okresu PRL, a mianowicie 
Kluby „Ruchu” i MPiK (8,3%) oraz zespoły czytelnicze (7,6%). Kluby Książki 
i Prasy „Ruch” to klubokawiarnie prowadzone przez przedsiębiorstwo kolpor-
tażu prasy „Ruch”, rodzaj placówek kulturalno-oświatowych zakładanych głów-
nie na wsiach i w małych miasteczkach. Podobną funkcję pełniła w większych 
miastach sieć klubów Międzynarodowej Prasy i Książki (potocznie nazywanych 
empikami), w których obok sprzedaży prasy i książek funkcjonowały czytelnie, 
odbywały się tam także spotkania z twórcami, odczyty, wykłady itp. Największy 
rozkwit klubów przypadł na lata 60. XX w., działało wówczas blisko 100 klubów 
MPiK oraz około 300 klubów prasy i książki na wsiach i w małych miastecz-
kach [3]. Właśnie na lata 60. i 70. przypada okres, w którym pojawiało się wiele 
tekstów opisujących ich znaczenie i rolę w popularyzacji czytelnictwa oraz do-
stępie do dóbr kultury.

Niewiele mniejszym zainteresowaniem autorów publikacji, szczególnie w okre-
sie 1949-1955, cieszyły się zespoły czytelnicze. Była to forma doskonalenia umie-
jętności czytania i upowszechniania czytelnictwa prowadzona w pierwszym 
okresie istnienia PRL. Akcję koordynowało Ministerstwo Oświaty za pośrednic-
twem Wydziałów Oświaty Dorosłych (OD) działających w ramach Kuratoriów 
Okręgów Szkolnych. Zespoły i koła, skupiające ludzi dorosłych oraz młodzież, 
tworzono przy organizacjach społecznych, szkołach i bibliotekach. Były organi-
zowane nakazowo, na mocy odgórnych decyzji, stanowiących przejaw polityki 
oświatowej ówczesnych władz. Zespoły dobrego czytania stanowiły pierwszy etap 
upowszechniania czytelnictwa zbiorowego. Organizowano je dla osób znajdują-
cych się na początku procesu samokształcenia. Celem zespołów było opanowanie 
przez uczestników umiejętności „zrozumienia i przeżycia” utworu literackiego. 
Drugi etap to zespoły planowego czytania, w których wprowadzano metody pra-
cy samokształceniowej oraz zaznajamiano członków z bardziej przystępną litera-
turą piękną i popularnonaukową. Trzeci stopień, będący następstwem edukacji 
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czytelniczej, prowadzonej w zespołach dobrego i planowego czytania, stanowiły 
zespoły samokształceniowe [7].

Pisano także o formach upowszechniania czytelnictwa skierowanych do sze-
rokiego grona publiczności czytelniczej i bibliotecznej. Publikacje, w których 
poruszano problemy organizowania odczytów, wykładów, prelekcji czy dyskusji 
stanowią 6,4%. Znacznie mniej tekstów poświęcono konkursom (3%) oraz wy-
stawom i plakatom (2,4%). Także rola recenzji, jako formy zachęcenia do lektury 
i kontaktu z książką, rzadko była tematem publikacji (1,9%). Autorzy nieczęsto 
podejmowali także problem wykorzystania do promocji czytelnictwa środków 
masowego przekazu, jak radio czy telewizja. W analizowanym okresie pojawiło 
się zaledwie 13 tekstów (1,4%), w których opisywano znaczenie audycji radio-
wych i telewizyjnych, zachęcających do czytania, w tym np. powieści czytanych 
na antenie w odcinkach.

Nieco więcej uwagi poświęcono formie, która przeżywa obecnie renesans, 
mianowicie klubom zrzeszającym miłośników książek. Organizowano je zarów-
no przy bibliotekach, jak i innych instytucjach związanych z książką, takich jak 
domy kultury, wydawnictwa, redakcje itp. Najwięcej publikacji na ten temat po-
jawiło się w latach 1949-1962. Idea Dyskusyjnych Klubów Książki (DKK) orga-
nizowanych przy bibliotekach ponownie ożyła w 2007 r. dzięki inicjatywie Insty-
tutu Książki i British Council. Kluby działają przy bibliotekach w całej Polsce. Na 
szczeblu centralnym są koordynowane przez Instytut, na szczeblu regionalnym – 
przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Kluby są dofinansowywane przez Insty-
tut w ramach Programu Dyskusyjne Kluby Książki. Działalność klubów polega 
na czytaniu, spotkaniach i dyskusji o książkach. Do końca sierpnia 2012 r. liczba 
zarejestrowanych klubów wynosiła 1027, z czego 721 stanowiły kluby dla osób 
dorosłych [5]. Łącznie klubom zrzeszającym miłośników książek poświęcono 
w analizowanym okresie 5,2% publikacji.

Do grupy Inne zakwalifikowano 20,1% materiałów o bardzo zróżnicowanej 
tematyce. Dotyczyły one takich zagadnień jak ogólne problemy upowszechnia-
nia czytelnictwa (np. walka z analfabetyzmem bezpośrednio w latach powojen-
nych), najlepsze, zdaniem autorów, sposoby działania czy role i zadania poszcze-
gólnych instytucji. Wśród proponowanych form znalazły się m.in. rozwiązania, 
dzięki którym książki byłyby bliżej czytelników – bibliobusy i księgonosze (w tej 
roli występowali listonosze roznoszący książki), punkty biblioteczne w parkach, 
świetlicach dworcowych czy na obozach młodzieżowych oraz biblioteki rucho-
me (wędrowne) i blokowe (sąsiedzkie). Inne pomysły na podniesienie poziomu 
czytelnictwa to zakładanie aktywów bibliotecznych czy kół przyjaciół bibliote-
ki, zachęcanie do prenumeraty książek np. Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” 
w ramach Tygodniowej Biblioteczki Obiegowej. Pojawiały się także publikacje ty-



417

powe dla okresu PRL, omawiające problemy upowszechniania czytelnictwa w za-
kładach pracy, kształtowania zainteresowań czytelniczych w procesach szkolenia 
partyjnego czy lektur obowiązkowych dla żołnierzy.

Jako kolejną grupę tematyczną, zaobserwowaną w publikacjach z ostatnich lat 
poddanych analizie, warto wskazać teksty poświęcone idei bookcrossingu, na-
zywanego także uwalnianiem książek. Pomysł pozostawiania książek w publicz-
nych miejscach był znany już w latach 80. XX w., ale rozpowszechnił go w 2001 r. 
amerykański programista Ron Hornbaker, który stworzył stronę internetową 
zrzeszającą ludzi „uwalniających” książki. Dzięki rejestracji w sieci i opatrzeniu 
książki specjalnym numerem można poznać jej dalsze losy, ale nie jest to waru-
nek konieczny do wzięcia udziału w akcji – jej głównym celem jest nieodpłatne 
przekazywanie książek, tak aby dotarły do jak największej liczby osób. Łącznie na 
temat bookcrossingu pojawiło się 9 publikacji, w tym najwięcej, bo aż 5 w 2004 r. 
Procentowy udział poszczególnych tematów zaprezentowano na rysunku 5. 

Rys. 5. Procentowy udział poszczególnych tematów
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badanie wykazało, że w piśmiennictwie bibliologicznym te-
mat upowszechniania czytelnictwa jest coraz rzadziej podejmowany. Jak wspo-
mniano wcześniej, dopiero ostatnie lata przyniosły nieznaczny wzrost zainte-
resowania autorów tą tematyką, ale w chwili obecnej trudno przesądzić, czy ta 
tendencja ma charakter stały. Najliczniejszą grupę stanowią publikacje o charak-
terze metodycznym oraz różnego rodzaju poradniki i wskazówki dla bibliote-
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karzy, co należy uznać za zjawisko pozytywne. Oznacza to, że środowisko bi-
bliologów poszukuje przede wszystkim praktycznych rozwiązań, które pozwolą 
zwiększyć poziom czytelnictwa przez realne działania, także dzięki pogłębianiu 
wiedzy i doskonaleniu umiejętności bibliotekarzy.
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Zofia Tatarek

Nowe technologie w świecie książki

Nowe technologie opanowały świat książki. Czytelnicy coraz częściej sięgają 
po elektroniczne nośniki tekstu pisanego. Intensywny rozwój nauki, a co za tym 
idzie – elektroniki i techniki, sprawiają, iż producenci z roku na rok udoskonalają 
i uatrakcyjniają urządzenia umożliwiające czytanie. Ich główne zadanie to pogo-
dzenie kilku cech w jednym produkcie: dużej pojemności, niewielkiej wagi urzą-
dzenia, funkcjonalności i mobilności. Coraz częściej na dyżurach w czytelniach 
bibliotekarze mogą zaobserwować studentów uczących się przy pustym biurku 
z czytnikiem w ręce, na którym mają zapisane podręczniki. Ta naturalna ewo-
lucja w świecie książki wydaje się stopniowo, lecz konsekwentnie żegnać obraz 
naukowca otoczonego stosami książek, tak jak na zawsze pozostawiła za sobą 
uczniów szkół wyższych powszechnie studiujących wielkoformatowe stare druki.

Fot. 1. Nauczyciel i uczniowie
Źródło: Bernardus Claravallensis. 
Floretus cum commento. Kolonia: 1491. 
Sygn. PAN BG XV.29.
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Rynek książki dynamicznie zmienia swoje oblicze, co zauważają również orga-
nizatorzy tradycyjnych targów książki. Przykładowo, od 2010 r. Targom Książki 
w Krakowie towarzyszy Salon Nowych Mediów, w którym zwiedzający mogą za-
poznać się z najnowszymi czytnikami i tabletami.

Korzystanie z najnowszych zdobyczy techniki staje się już nie tylko modne, ale 
i praktyczne. Niektóre z nich służą wyłącznie czytaniu tekstów, inne łączą w so-
bie różne funkcje, pełniąc rolę mobilnego gadżetu, gdzie tekst występuje obok 
filmu i grafiki, stając się częścią multimediów. Podstawowymi nośnikami tekstu, 
oprócz tradycyjnej książki drukowanej są e-book i audiobook.

Audiobook, inaczej nazywany książką mówioną, to nagrana na nośniku (np. 
na płycie w formacie M4B lub MP3 bądź na kasecie), odczytana przez lektora 
książka. W polskiej tradycji audiobooki występowały już w pierwszej połowie 
XX w., kiedy to na płytach nagrywane były bajki dla dzieci. Nagrania na pły-
tach winylowych były szeroko dostępne aż do lat 90. XX wieku, kiedy to zaczęły 
być wypierane przez kasety magnetofonowe. Obecnie najbardziej powszechnym 
nośnikiem pozostają płyty CD. Coraz więcej zwolenników zyskują nagrania 
zamieszczone w Internecie, skąd czytelnicy mogą je ściągnąć na komputer lub 
smartfon. Polskie biblioteki posiadają w swoich zasobach, obok książek trady-
cyjnych, również audiobooki. Znajdująca się w Warszawie Biblioteka Polskiego 
Związku Niewidomych, ze względu na profil swojej działalności, od lat 60. XX w. 
regularnie poszerza swój zbiór książek mówionych [9]. Audiobooki są powszech-
nie dostępne w księgarniach i salonach prasowych, natomiast ich liczba znacznie 
odbiega od liczby książek wydawanych w tradycyjnej formie. Producenci audio-
booków starają się uatrakcyjniać swoją ofertę zapraszając do nagrania pisarzy 
bądź czołowych, często legendarnych już aktorów polskiego kina i teatru.

Fot. 2. Audiobook z tekstem czytanym przez 
autorkę
Źródło: http://ksiegarnia.pascal.pl
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Najszybszy rozwój technologiczny ma miejsce w przypadku urządzeń prze-
znaczonych do czytania e-booków, inaczej nazywanych książkami elektronicz-
nymi. Są one tekstami, które można odczytać m.in. na komputerze, telefonie ko-
mórkowym czy czytniku za pomocą specjalnego oprogramowania. Najbardziej 
powszechnymi formatami książek elektronicznych są MOBI, EPUB i PDF [2]. 
Ten ostatni służy do odczytywania tekstów na komputerach, jednak tak zapisany 
dokument można przekonwertować na format MOBI i EPUB. W tej formie jest 
znacznie łatwiejszy do odczytania na czytnikach. MOBI jest formatem wykorzy-
stywanym głównie przez Kindle (najbardziej popularny na świecie czytnik), inne 
czytniki obsługują zazwyczaj format EPUB. Ponadto należy dodać, iż zwyczajo-
wo do kategorii e-booków nie zalicza się dokumentów elektronicznych publiko-
wanych w Wordzie, ani dokumentów publikowanych w HTML [4].

Przez internetową porównywarkę towarów w obrocie konsumenckim Okazje.
info, przeprowadzono badanie dotyczące zainteresowania użytkowników czyt-
nikami e-booków [10]. Jako główne kryterium badawcze przyjęto liczbę odsłon. 
Badanie objęło okres jednego roku – od lipca 2012 do lipca 2013 r. Kumulacja 
zainteresowania czytnikami następowała w okresach okołoświątecznych, a tak-
że w kwietniu i maju – czytniki e-booków są obecnie jednymi z bardziej popu-
larnych prezentów komunijnych. Na podstawie danych, zamieszczonych przez 
porównywarkę, można wyróżnić kilka cech głównych czytników, jakie decydu-
ją o wyborze dokonywanym przez przyszłych czytelników. Możemy wśród nich 
wyróżnić: producenta – 56,88% (kojarzona z czołowymi markami jakość, a także 
moda), cenę – 20,30%, przekątną ekranu – 18,43%, wyświetlacz e-ink – 3,2%, po-
jemność – 0,61%, USB – 0,54%. Jak widać, dopiero na trzecim miejscu pojawiła 
się cecha ściśle techniczna.

Rozwijając powyższe zagadnienia, można wyodrębnić poszczególne marki 
czytników, którymi najbardziej zainteresowani są Polacy. W tej kategorii niekwe-
stionowanym zwycięzcą jest Amazon (88% zainteresowanych). Następnie po-
tencjalni czytelnicy byli zainteresowani markami: PocketBook, Prestigio, Onyx, 
Vedia, Manta.

Jeśli chodzi o drugie kryterium zainteresowania czytnikami przez poten-
cjonalnych czytelników – cenę – najbardziej popularnymi produktami były te, 
których koszt nie przekraczał 500 zł (92%). Czytniki, których cena zamykała się 
w przedziale 501-1000 zł interesowały już jedynie 7,17% użytkowników portalu.

W przypadku kolejnego kryterium zainteresowania czytnikami, największą 
popularnością cieszyły się urządzenia mające przekątną 7-calową. Matryca o tym 
wymiarze jest powszechnie oceniana jako najbardziej funkcjonalna. Komfort 
czytania w tym przypadku współgra z wygodą użytkowania urządzenia – duże 
znaczenie ma tu poręczność. Czytnikami o przekątnej 9,7 cala było zainteresowa-
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nych już jedynie 18,78% potencjalnych czytelników, podobnie jak w przypadku 
przekątnych 6-calowych (18,25%).

Kierując się marką, ceną oraz wymiarami matrycy można wyróżnić czytniki, 
jakimi zainteresowani byli użytkownicy. Pierwsze miejsce pod względem zain-
teresowania zajął Amazon Kindle 5. Jego przekątna wynosi 6 cali – o cal mniej 
niż to wynika z preferencji większości czytelników, natomiast marka i cena za-
decydowały o popularności tego modelu. Dużą zaletą tego czytnika jest ekran 
e-ink pearl, czyli taki, którego powierzchnia nie pozwala na odbijanie światła. 
Matowa matryca sprzyja więc wygodzie czytania. Urządzenie jest funkcjonalne 
także ze względu na swoje rozmiary, sprawiając, iż bez problemu można je nosić 
w torebce czy nawet w kieszeni. Pojemność Amazon Kindle 5 to 2 GB, posiada on 
również złącze USB i Wi-Fi. Na drugim miejscu w rankingu popularności czyt-
ników znalazł się Amazon Kindle Paperwhite, a pierwszą trójkę zamyka Vedia 
K10, która przewagę nad poprzednikami zyskuje dwa razy większą pojemnością 
– 4 GB. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Onyx Boox 162 HD Angel 
Glow, PocketBook Pro 912, Prestigio Per 3884B, Amazon Kindle Fire HD, Lark 
Freebook 7.0, Vedia Ereader K7M, Prestigio Nobile Per3464B.

Fot. 3. Amazon Kindle 5
Źródło: http://www.amazon.com/Kindle-Ereader-ebook-
-reader/dp/B007HCCNJU/ref= sr_1_1?ie= UTF8&qid= 
1410432764&sr=8-1&keywords=Amazon+Kindle+5

Własne badania odnośnie popularności czytników wśród polskich czytel-
ników przeprowadziła w 2011 r. firma Nexto. Również w tym przypadku naj-
bardziej cenionymi przez odbiorców urządzeniami były różne wersje Kindle. 
W okresie prowadzonych badań, w Polsce użytkowano ponad 60 tys. czytników, 
z czego 60% stanowiły Kindle [1].

Kindle powszechnie uważane są za dobrej klasy, choć nienależący do najtań-
szych, sprzęt elektroniczny. Posiadają Wi-Fi i prostą przeglądarkę internetową, co 
pozwala m.in. na łączenie się z serwisami zaopatrzonymi w dokumenty tekstowe, 
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czy też na przesyłanie e-booków przez pocztę internetową [3]. Czytniki Kindle 
mają ekran pearl, którego kontrast i jasność użytkownik może dowolnie regulo-
wać, dopasowując do oświetlenia zewnętrznego. Przewracanie stron, zależnie od 
modelu czytnika, odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku lub – 
w przypadku występowania ekranu dotykowego – przez przesunięcie palcem po 
matrycy. Czytelnik jest nie tylko biernym odbiorcą tekstu, ma możliwość tworze-
nia notatek w trakcie czytania i zaznaczania interesujących go fragmentów. Po-
szczególne modele Kindle posiadają możliwość dopasowywania czcionki do po-
trzeb użytkowników. Kindle mają wbudowane dwa słowniki angielsko-angielskie. 
Istnieje przy tym opcja ściągnięcia na czytnik innych słowników. Ta funkcja służy 
nie tylko lepszemu rozumieniu tekstu, ale również ułatwia naukę języków obcych.

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na czytniki wśród Polaków, 
stopniowo poszerza się również oferta rynkowa księgarni. Miesięcznik „Press” 
w  lipcu 2013 r. przedstawił ranking najlepszych polskich księgarni e-booków 
[11]. Redakcja sporządziła listę 19 księgarni, które oceniła jako sklepy posiadają-
ce najbardziej uniwersalną ofertę i przekazała ją siedmiu jurorom, którzy poddali 
je ocenie. Księgarnie były oceniane według następujących kryteriów: dostępne 
formaty, oferta, zakupy, serwis pozakupowy, programy lojalnościowe i promocje, 
aplikacja mobilna księgarni.

Jurorzy – przedstawiciele świata mediów, pasjonaci nowości technologicznych 
i inne osoby kompetentne do dokonania obiektywnej oceny księgarni – byli za-
interesowani między innymi tym, czy księgarnie oferują zakup jednego e-booka 
w  kilku formatach (tzw. multiformat), liczbą tytułów, dostępem do nowości, 
szybkością zakupu, sposobem przechowania zakupionej książki elektronicznej, 
łatwością obsługi aplikacji mobilnej. Na podium znalazły się księgarnie specja-
lizujące się w sprzedaży e-booków, posiadające przejrzystą i łatwą w obsłudze 
stronę internetową oraz szeroką ofertę. Na podstawie przeprowadzonych badań 
można wyłonić pierwszą dziesiątkę najlepszych polskich księgarni oferujących 
e-booki:

  1. Nexto.pl
  2. Woblink
  3. eBookpoint.pl
  4. Legimi
  5. Virtualo
  6. Publio
  7. ebooki.allegro.pl
  8. Empik
  9. Merlin.pl
10. Bezkartek.pl
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Coraz częściej wielu miłośników czytania, jako podstawowe narzędzie kontak-
tu z tekstem, traktuje tablet. O czytelników walczą czołowi przedstawiciele ryn-
ku urządzeń elektronicznych. Jako przykład skompilowanej strategii pozyskania 
jak największej liczby czytelników, a co za tym idzie – konsumentów, kupców 
flagowych produktów firmy, należy wymienić Apple. Inżynierowie tej kulto-
wej marki stworzyli aplikację iBooks, którą można pobrać na telefon – iPhone, 
komputer – Mac i tablet – iPad [6]. Czytelnik będący użytkownikiem jednego 
z powyższych urządzeń ma do wyboru ponad 2 mln książek, które może ścią-
gnąć na urządzenie ze sklepu iBooks Store. Wiele znajdujących się w nim książek 
jest udostępnianych za darmo. Książki wyszukuje się w nim klasycznie według 
autora lub tytułu, a także według gatunku. Można przeczytać również recenzję 
konkretnej pozycji czy też fragment książki. Czytelnik posiada swoją „półkę”, na 
której „ustawia” pobrane lektury. Od strony technicznej proces czytania polega 
na tym, iż użytkownik przewraca strony przesuwając palcem po wyświetlaczu. 
W jednym momencie wyświetla się jedna bądź dwie strony, zależnie od prefe-
rencji czytelnika. Przewidziany został również tryb nocny polegający na tym, iż 
kolor liter przybiera kolor biały, a tło – czarny. Czytelnik ma możliwość wybo-
ru odpowiedniej dla siebie czcionki. Użytkownicy posiadający więcej niż jedno 
urządzenie marki Apple mogą korzystać z opcji „chmury” – iCloud, dzięki której 
wszystkie dane przechowywane na jednym urządzeniu są dostępne również na 
innych, zatem można czytać tę samą książkę zależnie od swoich potrzeb i pre-
ferencji na różnych urządzeniach. Użytkownik może podkreślać części tekstu, 
sporządzać notatki, zaznaczać fragmenty i zmieniać kolory. Dużym atutem jest 
opcja uaktual niania książek. iBook powiadamia czytelnika, iż zakupiona przez 
niego pozycja posiada nowe wydanie. Można je pobrać bezpłatnie. Jest to cecha 
niezwykle przydatna zwłaszcza, jeśli chodzi o podręczniki. Czytelnik ma więc 
pewność, że zawsze może skorzystać z dostępu do najnowszej wiedzy, nie wyda-
jąc przy tym dodatkowych pieniędzy.

Tablety oferujące możliwość czytania e-booków łączą w sobie zarówno cechy 
tradycyjnego czytnika, jak i urządzenia posiadającego typowe funkcje przypo-
rządkowane tabletowi. Przykładowo, czytając na iPadzie podręcznik do biologii, 
mamy możliwość powiększania ilustracji, śledzenia ruchomych obrazów, filmów, 
a także słuchania dźwięków. To co jest zaletą, czasem jest i wadą – tablet jest 
przeznaczony do wielu funkcji, stąd tradycyjnie już posiada wyświetlacz, który 
odbija światło, co znacznie obniża komfort czytania, zwłaszcza gdy jest oświetlo-
ny przez zewnętrzne źródło. iPad sprawdza się przy czytaniu krótszych tekstów, 
artykułów prasowych czy śledzeniu portali społecznościowych. Sprzyja również 
nauce ze względu na szersze możliwości niż tradycyjna książka, a co za tym idzie, 
na atrakcyjne przedstawienie wiedzy, którą student lub uczeń są zobligowani 
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posiąść. Natomiast czytanie dłuższych tekstów, zwłaszcza literatury pięknej, jest 
dużo bardziej komfortowe, jeżeli czytelnik posługuje się czytnikiem.

Nowe technologie w świecie książki wiążą się nie tylko z poszerzeniem funk-
cjonalności i wygody w zakresie czytania, służą również pomocą osobom nie-
pełnosprawnym, czasem nawet po raz pierwszy umożliwiając im bezpośrednie 
zetknięcie się literaturą.

Swoje zasługi w tej kwestii mają również Polacy. Karol Stosik, student Politech-
niki Gdańskiej, w 2012 r. stworzył ZZ Braille Reader, czyli aplikację na smartfony, 
która umożliwia czytanie z telefonu za pomocą alfabetu Braille’a [5]. Dzięki niej 
osoby niewidome mogą – zarówno w trybie online, jak i offline – czytać tek-

Rys. 1. iBook na iPadzie
Źródło: http://www.tweaktown.com/image.php?image=http://imagescdn.tweaktown.com/

news/3/9/39135_1_apple_ebook_price_fixing_settlement_to_cost_450_million_full.jpg

sty różnej wielkości, od codziennych notatek po obszerne e-booki. Teksty mogą 
być wysyłane do telefonu z każdego miejsca, następnie aplikacja tłumaczy tekst 
na alfabet Braille’a, a niewidomy czytelnik odczytuje kolejne znaki wyczuwając 
wibracje przy najechaniu palcem na odpowiednie pole. Na ekranie pojawia się 
układ prostokątów, które odpowiadają układom konkretnych znaków alfabetu 
Braille’a. Aplikacja może być stosowana nie tylko przez osoby niewidome, gdyż 
sama w sobie stanowi świetne narzędzie do nauki alfabetu Braille’a.

Stosik zaprezentował swój wynalazek na dorocznym konkursie Imagine Cup 
i zajął wysokie drugie miejsce. Konkurs ten przeznaczony jest dla studentów, któ-
rzy pragną mieć swój realny wkład w świat nowych technologii [7]. Corocznie 
uczestnicy mają do rozwiązania określony przez organizatorów problem, tzw. 
motyw przewodni. Mogą również wybierać spośród kilku kategorii składających 
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się na konkurs, takich jak robotyka i algorytmy, projektowanie oprogramowa-
nia czy fotografia. Imagine Cup jest powszechnie uważany nie tylko za konkurs 
prestiżowy, lecz również jako realna szansa na zaprezentowanie potencjalnym 
inwestorom wynalazków młodych twórców.

Niewidomi mogą korzystać również z innych zdobyczy techniki, które po-
zwalają im na żywy kontakt z książką. Jednym z nich jest odtwarzacz książek 
multimedialnych NPN, nazywany potocznie „czytakiem” [8]. Służy on do obsłu-
giwania audiobooków. Posiada wymienną kartę pamięci, na którą można wgrać 
do dziesięciu książek mówionych. Niewidomy ma szerokie możliwości dostoso-
wania odbioru tekstu do własnych potrzeb – może przewijać nagranie, a także 
je przyspieszać. Słuchanie lektur odbywa się albo poprzez słuchawki, albo przez 
głośnik.

W drugim dziesięcioleciu XXI w. bezsprzeczny pozostaje fakt, iż tradycyjna 
książka jest coraz częściej zastępowana przez elektroniczne wersje tekstu pisane-
go. Główną rolę odgrywają tu czynniki zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. 
Czytnik czy tablet to nie tylko wiele lektur w rozmiarze jednej książki, to także 
modny gadżet. Niemałe znaczenie ma wygoda korzystania, z którą wiążą się mo-
bilność i wysoka funkcjonalność. Czytelnik może zamówić książkę nie przekra-
czając progu swojego domu, a e-papier pozwala na podobne doznania estetyczne 
jak w przypadku tradycyjnej książki. Ważnym aspektem jest również cena e-bo-
oków i audiobooków, które zazwyczaj są tańsze niż książka drukowana. Niektóre 
z nich znajdują się w obszarze wolnych lektur, a co za tym idzie – ich ściągnięcie 
jest legalne i darmowe, są więc dużo bardziej atrakcyjne niż wydania klasyków 
z księgarnianych półek. Dostęp do aktualizowanych wydań, poszerzenie grona 
czytelników o osoby niepełnosprawne, aspekt ekologiczny – to tylko niektóre 
z wielu zalet rozwoju technologii w świecie książki. Znane są również wady książ-
ki elektronicznej takie, jak na przykład wysoki koszt czytników i tabletów, łatwość 
łamania praw autorskich. Przy tym, jeśli wziąć pod uwagę sentyment czytelników 
nazywających siebie „molami książkowymi”, do zapachu książki i szelestu prze-
wracanych kart, a także ich dumę z pokaźnych prywatnych bibliotek – trudno 
jest przyznać rację miłośnikom techniki wieszczącym ostateczną śmierć druku.
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Lidia Szczygłowska

Rozwój rynku czytników
książek elektronicznych

Nowe technologie ułatwiają dostęp do książek, co mogłoby przynieść wzrost 
czytelnictwa. Czytanie w wersji elektronicznej z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. Badania wykazują, że ci, którzy czytają elektronicz-
ne książki, czytają i kupują ich więcej niż inni. Wraz z e-bookami coraz większą 
popularność zdobywają urządzenia, które najlepiej nadają się do czytania elek-
tronicznych treści, czyli czytniki e-booków. Czytniki są uzupełnieniem kompu-
tera w zakresie wygody czytania elektronicznych publikacji i są doskonałą od-
powiedzią na potrzeby ludzi lubiących czytać w dobie powszechnej cyfryzacji. 
Mamy dziś masę książek elektronicznych. Rzecz w tym, aby ich czytanie było tak 
wygodne, jak czytanie zwykłych książek. Dlatego czytniki z roku na rok są udo-
skonalane technicznie i oferują kolejne udogodnienia dla użytkowników.

Czytniki e-booków to urządzenia, które pozwalają zmieścić obszerną biblio-
tekę w jednym, lekkim i poręcznym urządzeniu, umożliwiając posiadanie ulu-
bionych książek zawsze pod ręką. E-papier zapewnia szeroki i stały dostęp do 
wszelkiego rodzaju publikacji, nie tylko beletrystyki i prasy, ale i opracowań 
naukowych, dokumentów rządowych oraz publikacji darmowych, nie objętych 
prawami autorskimi i oddanych do użytku publicznego. Klasyka czy lektury są 
dostępne w Internecie za darmo, więc można je wygodnie czytać bez żadnych 
opłat. Pomimo wielkiej liczby zalet czytanie tradycyjnych książek i gazet jest nie-
poręczne. Czytanie gazet na wietrze, w tramwaju lub zatłoczonym autobusie po-
trafi być uciążliwe. Książki nie nosi się często przy sobie tylko dlatego, że waży 
zbyt dużo. Dzięki czytnikom, tak naprawdę nie ma znaczenia, co i gdzie chcemy 
czytać. Ważące 250 gramów urządzenie, ze slotem na dodatkowe karty pamięci, 
pozwoli na podręczne korzystanie z całej biblioteki, dostarczając prawdziwego 
komfortu i przyjemności z cyfrowego czytania [4].



429

Czytniki wyposażone w ekran z e-papieru to dedykowane urządzenia prze-
znaczone wyłącznie do czytania. Dodatkowe funkcje, posiadane przez niektóre 
modele są realizowane znacznie gorzej niż w komputerach czy tabletach. W po-
równaniu z nimi e-czytniki są powolne i oferują niewielkie możliwości. Zaś prze-
wagą e-czytników jest przyjazny dla oczu wyświetlacz, na którym można czytać 
bez zmęczenia przez wiele godzin. Dlatego jako czytniki e-booków są bezkonku-
rencyjne [7].

Nie byłoby jednak czytników, gdyby nie papier elektroniczny, z którego wyko-
nany jest ekran. Czym wyróżnia się ta technologia, dlaczego największe światowe 
koncerny, jak Philips, Fujitsu, HP, SONY, Xerox, zainwestowały w nią już setki 
milionów dolarów?

Papier elektroniczny, czyli e-papier (ang. EPD – electronic paper display) to 
rodzaj wyświetlacza, który ma imitować tradycyjny papier. Jest to najnowocze-
śniejsza i potencjalnie najlepsza technologia w dziedzinie wyświetlaczy elektro-
nicznych. A dzięki swym rewolucyjnym cechom, nazywany bywa wynalazkiem 
Gutenberga XXI w.

E-papier ma więcej wspólnego z tradycyjnym papierem niż mogłoby się wy-
dawać. Przede wszystkim pozwala się wyginać i rolować jak papier, a zawartość 
ekranu nie jest „wyświetlana” czy podświetlana, jak w przypadku monitorów 
LCD, lecz widzimy ją na zasadzie światła odbitego od powierzchni. A zatem do-
kładnie tak, jak dzieje się to podczas czytania gazety lub książki [32]. Dzięki temu, 
czytniki e-booków mogą w sposób ciągły wyświetlać obraz bez zużycia prądu. 
Ekran w technologii e-papieru jest nie do pokonania, jeśli chodzi o wygodę czy-
tania – jest kontrastowy, dobrze widoczny nawet w słoneczny dzień i nie męczy 
wzroku podobnie, jak zwykły papier. Jest to cienka, elastyczna, dwuwarstwowa 
folia wykorzystująca zjawisko elektroforezy – przemieszczania się zanurzonych 
w płynie cząsteczek pod wpływem pola elektrycznego [25]. Pomiędzy warstwami 
foli umieszczony jest e-tusz (ang. e-Ink ), najważniejszy element technologii [36].

Twórcą pierwszej elektronicznej kartki i autorem terminu e-papier był Ni-
cholas Sheridon, z firmy Xerox Palo Alto Research Center. Technologia została 
opatentowana w 1975 r. pod nazwą Gyricon i miała imitować zwykły papier za-

Rys. 1. Porównanie wyświetlaczy e-Ink i LCD
Źródło: http://e-ink.com/readable.html
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drukowany czarnym tekstem [32]. Gyricon zbudowany był z mikroskopijnych 
czarno-białych kulek magnetycznych, umieszczonych pomiędzy dwiema cien-
kimi foliami, z których jedna przewodziła prąd elektryczny [1]. Kulki wpraso-
wane były pomiędzy folie i umieszczone kolorem białym do spodu. Odwracały 
się w zależności od zastosowanego pola elektrycznego [33]. Kiedy do folii prze-
wodzącej prąd przykładano punktowe pole elektryczne, kulki odwracały się, 
prezentując swoją czarną stronę. Tym samym sprawiały wrażenie bycia śladem 
pisma na kartce papieru [32]. „Zmazywanie” następowało po przyłożeniu pola 
elektrycznego do całej powierzchni kartki, czego efektem było odwrócenie kulek 
białą stroną ku górze [18]. Pomysł był bardzo dobry, jednak nie było wówczas 
zainteresowania rozwojem tej technologii. Niedawno Xerox wrócił do rozwoju 
Gyriconu, ale zrobiono to trochę za późno i zmarnowano wielką szansę na zaist-
nienie e-papieru na rynku. Mimo, że e-papier Xeroxa stworzony został ponad 30 
lat temu, to bardzo przypomina obecne wersje e-papieru [33].

W latach 90. XX w. Joseph Jacobson założyciel E-Ink Corporation stworzył 
inny rodzaj e-papieru [33]. Założenia wyświetlaczy typu EPD opracował i opu-
blikował w 1997 r. w czasopiśmie „IBM Systems Journal” w artykule The Last 
Book  [1]. Technologia ta opiera się na mikroskopijnych kapsułkach wypełnio-
nych elektrycznie naładowanymi drobinami o białej barwie, które zawieszone są 
w kolorowym oleju. Drobiny wypływają na powierzchnię oleju, pokrywając ją 
całkowicie, a pod wpływem przyłożonego od dołu słabego pola elektrycznego 
zostają ściągnięte na dół kapsułek, odsłaniając kolorowy olej [34]. Sam pomysł 
nie był nowy, gdyż na podobnej zasadzie działała dawno zarzucona technologia 
wyświetlaczy elektroforetycznych, jednak nowością było umieszczenie kapsułek 
w  cienkiej, giętkiej folii, a nie w płytce szklanej. Rozwiązanie to jednak miało 
dość poważne wady – zapis był nietrwały, a samo urządzenie było bardzo wrażli-
we na wstrząsy i działanie zewnętrznych źródeł pola elektrycznego [18].

Joseph Jacobson ze swoją firmą o nazwie E-ink ulepszył tę technologię 
i w 1999 r. zaczęto produkcję e-papieru. W nowej wersji papieru elektronicznego 
w kapsułce z przezroczystym płynem znajdują się białe i czarne drobiny pigmen-
tu naładowane elektrycznie: czarne – ujemnie, białe – dodatnio [36]. W ekranie 
zastosowano elektroniczny tusz (E-Ink®), który sterowany polem elektromagne-
tycznym tworzy dowolne wzory na jego powierzchni. Sterowanie potencjałem 
elektrycznym powoduje przemieszczanie się drobin do odpowiednich miejsc wy-
świetlacza i generuje obraz [34]. Przykładając zmienne napięcie można doprowa-
dzić do częściowego wymieszania czarnych i białych cząstek pigmentu, tworząc 
w ten sposób szarość w różnych odcieniach [17]. Obecnie osiągnięto szesnasto-
stopniową skalę szarości. Jednak e-papier nie musi być szary, w laboratoriach 
są już testowane jego kolorowe wersje. Podstawowa różnica to piksel złożony 
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z trzech kapsułek między parą elektrod: biało-czerwonej, biało-zielonej i biało-
-niebieskiej zamiast jednej biało-czarnej [36]. Wyświetlacz jest bardzo cienki, 
lekki i energooszczędny, gdyż energia zużywana jest tylko do wytworzenia tekstu. 
Gdy nie zmieniamy strony, obraz zostaje na ekranie i nie pobiera prądu. Dzięki 
wyeliminowaniu elementów świecących oraz konieczności ciągłego odświeżania 
obrazu uzyskano ekran niemęczący wzroku nawet w pełnym słońcu. Widoczny 
na e-papierze obraz wygląda zawsze tak samo, niezależnie od kąta obserwacji 
i oświetlenia – jest to obraz tworzony w świetle odbitym, na tej samej zasadzie, na 
jakiej widzimy zdjęcia czy litery wydrukowane na papierze w książce czy w ga-
zecie. Obraz na e-papierze nie ulega także zakłóceniom podczas dotykania lub 
zginania wyświetlacza. Ciekawostką jest to, że polimerowe ekrany EPD mogą być 
nanoszone na papier, plastik tekstylia metodą sitodruku [1]. Pod względem wy-
gody użytkowania, elektroniczny papier niczym nie różni się od zadrukowanej 
kartki.

Czytniki elektronicznych dokumentów wykorzystujące e-papier pojawiły się 
na rynku dopiero w kwietniu 2004 r. Pierwszym czytnikiem tego typu był Sony 
LIBRIé EBR-1000EP [18]. Od tego momentu na rynku zaczęły pojawiać się po-
dobne urządzenia produkowane przez różne firmy. Jeśli chodzi o elektroniczne 
urządzenia do czytania e-booków, to rewolucję zapoczątkował, wprowadzony 
w listopadzie 2007 r. przez amerykańskiego giganta internetowego Amazon.com, 
czytnik Amazon Kindle – on też, tak naprawdę spopularyzował e-czytniki [1].

Do kontrolowania koloru kapsułek wykorzystywana jest matryca tranzysto-
rów cienkowarstwowych TFT. Dotychczas matryce TFT były wytwarzane na 
sztywnych podłożach krzemowych i dlatego m.in. większość e-czytników nie jest 
elastyczna. Problem ten jednak został już rozwiązany przez firmę polimer Vision, 
produkującą elastyczne matryce TFT.

Rys. 2. Zasada działania e-papieru
Źródło: opracowanie na podstawie materiałów E INK CORPORATION.
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Aktualnie naukowcy pracują nad kolejnym wariantem technologii, czyli nad 
metodą elektrozwilżania EWD (ang. Electrowetting Display). Wyświetlacze opar-
te na tej technologii wykorzystują pole elektryczne do przesuwania mikrosko-
pijnych kolorowych kropelek oleju i działają podobnie jak e-papier elektrofore-
tyczny stosowany dotychczas w czytnikach. Profesor Andrew Steckl wraz z grupą 
badaczy z Laboratorium Nanoelektroniki Uniwersytetu Cincinnati w USA pra-
cuje nad zastosowaniem tradycyjnego papieru jako bazy do skonstruowania no-
woczesnych wyświetlaczy przyszłości. Zwykły papier nasączony odpowiednim 
środkiem chemicznym, może zmieniać dowolnie swój kolor i wyświetlać obraz 
pod wpływem działania pola elektrycznego. Rozwiązanie – zdaniem Steckla – 
byłoby niezwykle ekologiczne. Po wykorzystaniu i naturalnym zużyciu takiego 
wyświetlacza, nadawałby się on do recyklingu i przetworzenia [5].

Nad technologią elektrozwilżania pracuje także holenderska firma Liquivista. 
Technologia holenderska, nieco różni się od amerykańskiej. Rozwiązanie Liqui-
visty wykorzystuje przyłożenie prądu do piksela, aby zmienić go z kolorowego 
na biały, natomiast amerykańscy naukowcy opracowali urządzenie, w którym 
stanem wyjściowym jest biel i piksel dopiero po przyłożeniu prądu staje się ko-
lorowy [26].

Najpopularniejszym wykorzystaniem e-papieru są czytniki książek elektro-
nicznych. W chwili obecnej prawie wszystkie czytniki korzystają z tej technologii 
[33]. W przyszłości technologia ta zastąpi być może tradycyjny papier i zdomi-
nuje sektor wydawniczy. Już wkrótce może zrewolucjonizować rynek prasy co-
dziennej i periodycznej, gdyż możliwe stanie się stworzenie elektronicznych ga-
zet składających się zaledwie z jednej giętkiej strony, co więcej, na jednej stronie 
można by zamówić całą prenumeratę. Za e-papierem przemawia więc nie tylko 
ekologia, ale i ekonomia [31].

Technologia e-papieru znalazła także zastosowanie w telefonii komórkowej 
nowej generacji. Na rynku są już zegarki wyposażone w supercienkie i elastyczne 
wyświetlacze, a e-papierowy cyferblat charakteryzuje się bardzo wysokim kon-
trastem, dzięki czemu przypomina raczej pokrytą drukiem kartkę niż typowy 
wyświetlacz. Ciekawostką jest e-papier wbudowany w deskę snowboardową 
z ekranem wyświetlającym warunki atmosferyczne [33]. Dzięki temu, że obraz 
na e-papierze jest statyczny, może on zostać wykorzystany wszędzie tam, gdzie 
zmiany obrazu dokonują się rzadko. W przyszłości można będzie z niego ro-
bić wielkoformatowe bilbordy, plakaty, plansze reklamowe, tablice informacyj-
ne czy plakietki z ceną i nazwą produktu. Aby zmienić treść, wystarczy wysłać 
sygnał drogą radiową, wykorzystując sieci komórkowe lub Wi-Fi. Ciekawostką, 
zaprezentowaną na targach CES 2014, jest wykorzystanie wyświetlaczy e-Ink 
jako oznakowania bagaży w transporcie lotniczym [23]. Kolejnym pomysłem jest 
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integracja e-papierowych ekranów z rowerowymi kierownicami, dzięki czemu 
użytkownik otrzymywałby informacje na temat prędkości, z jaką się porusza, czy 
też dane dotyczące swojego organizmu (puls, spalone kalorie itp.). Inną propo-
zycją są „inteligentne karty”, wyświetlające informacje na monochromatycznych 
ekranach, które mogłyby wyprzeć tradycyjne karty płatnicze [19]. Elektronicz-
ny atrament może być nanoszony techniką sitodruku na wszelkiego rodzaju 
powierzchnie, dzięki czemu można nim pokryć szkło, plastik, tekstylia, a nawet 
tradycyjny papier. Obraz wyświetlany na e-papierze, w przeciwieństwie do stan-
dardowych ekranów LCD, nie ulega zniekształceniu przy jego wygięciu lub naci-
śnięciu i zawsze wygląda tak samo, niezależnie od kąta obserwacji i oświetlenia.

Mówiąc o e-papierze, nie można pominąć aspektu ekologicznego. Stosując 
 e-papier znacząco zmniejsza się zużycie tradycyjnego papieru wykonanego 
z  celulozy, co pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Przemysł 
papierniczy jest niezwykle energochłonny, czyniąc niebagatelne straty w środo-
wisku naturalnym, których nie pokrywa recykling papieru. Niewielka i bardzo 
elastyczna powierzchnia e-kartki sprawia, że może być ona używana z powo-
dzeniem przez długi czas. Z takiej budowy e-papieru wynika także inna jego 
cecha – energooszczędność. Co więcej, nawet jeżeli odłączy się od kartki źródło 
zasilania, zapisany na niej obraz pozostaje nienaruszony [31; 21]. Książki, do-
kumenty i prasa w wersji elektronicznej nie wymagają druku i transportu, więc 
ich cyfrowa wersja, w przeciwieństwie do papierowej, nie szkodzi środowisku 
naturalnemu.

Jednym z najważniejszych elementów czytników e-książek jest ekran wykona-
ny w technologii papieru elektronicznego. Wyświetlacz czytnika jest jego najważ-
niejszym i zarazem najdroższym elementem. Podstawowe parametry ekranu to:

• wielkość ekranu – aktualnie czytniki wyposażone są w ekrany o przekątnej 
5-10 cali;

• rozdzielczość – informuje nas, z ilu pikseli składa się ekran, im więcej tym 
lepiej;

• poziomy szarości – nowoczesny e-papier potrafi wyświetlić 16 odcieni sza-
rości, starsze i prostsze wersje – 4. Wkrótce na rynku powinny się pojawić 
urządzenia wykorzystujące technologię kolorowego e-papieru [21];

• interfejs dotykowy;
• kontrast – im wyższy współczynnik, tym bardziej czytelny jest ekran.
Porównanie minimalnego współczynnika kontrastu w ekranach różnych ge-

neracji e-Ink wynosi:
• Vizplex (2008 r.) – 7:1;
• Pearl (2010 r.) – 10:1;
• Carta (2013 r.) – 15:1.
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Z kolei współczynnik kontrastu dla papieru tradycyjnego wykorzystywanego 
do publikacji typu gazeta codzienna wynosi ok. 7,0.

Jak już wspomniano, podstawową zaletą e-papieru jest brak emisji światła. 
Ekrany wyposażone w e-papier nie świecą i nie migają, a tekst widzimy w świetle 
odbitym, jakbyśmy czytali zwykłą papierową gazetę, dlatego nawet intensywne 
czytanie nie jest nużące dla oczu. Tekst jest widoczny i dobrze czytelny nawet 
w pełnym słońcu. Z kolei jedną z wad e-papieru jest większe zapotrzebowanie na 
światło niż w przypadku zwykłego papieru książkowego. O ile świetnie wypada 
w pełnym słońcu, to w warunkach słabszego oświetlenia, niestety, gorzej. Sposo-
bem na wydobycie lepszego kontrastu z ekranu E Ink Pearl jest ledowe podświe-
tlenie. Nowa technologia E Ink Carta być może pozwoli e-papierowi doścignąć 
papier, nawet bez ledowego wspomagania. Dodatkowo dzięki technologii E Ink 
Regal znaczącej redukcji ma ulec efekt ghostingu – drobinek atramentu pozosta-
łych na stronach [10].

Używane obecnie w czytnikach baterie mają pojemność od 950 do 2500 mAh. 
Im większa pojemność baterii, tym dłużej będzie ona zasilać urządzenie. Często 
producenci wyrażają żywotność baterii w liczbie odświeżeń ekranu, czyli w prak-
tyce, ile stron możemy przeczytać przy jednym naładowaniu baterii – standar-
dowo jest to 7-9 tys. odświeżeń. Funkcje takie, jak odtwarzanie plików MP3 lub 
łączność bezprzewodowa, znacznie skrócą maksymalny czas pracy przy jednym 
naładowaniu. Papier elektroniczny (E-ink) zastosowany w ekranach czytników 
jest technologią bardzo energooszczędną, dlatego urządzenia te cechują się nie-
zwykle długim czasem działania. Istotną cechą, niesłychanie zwiększającą uży-
teczność e-papieru, jest statyczny obraz – pozostaje on na ekranie pomimo odłą-
czenia zasilania. Energia potrzebna jest jedynie do zmiany obrazu – na przykład 
podczas zmiany strony, co pozwala korzystać z urządzenia przez kilka tygodni 
lub miesięcy bez konieczności ładowania.

Większość elektronicznych czytników książek jest w stanie obsługiwać dobrze 
znane ze świata komputerów pliki tekstowe w formatach takich jak: DOC, RTF, 
TXT, HTML, DJVU, LIT PRC, FB2 czy PDF, w których dostępna jest w Interne-
cie pokaźna część książek czy gazet [1]. Dobrze też, gdyby czytnik rozpoznawał 
obrazy JPEG, BMP, TIFF, PNG oraz pliki MP3 (audiobooki), WMA, OGG czy 
WAV. Czasem obsługują one również arkusze XLS oraz prezentacje PPT [21]. 
Uniwersalny czytnik powinien wyświetlać wiele formatów elektronicznych ksią-
żek, bez konieczności dodatkowej konwersji.

Powstały już pewne standardy. W przypadku książek elektronicznych dostęp-
nych w Polsce liczą się przede wszystkim dwa formaty:

• ePUB – uniwersalny format e-booków oparty na języku XML i HTML, 
ePUB (electronic PUBlication) jest oficjalnym standardem elektronicznych 
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publikacji zaaprobowanym przez International Digital Publishing Forum 
(IDPF). Obsługiwany jest przez większość czytników, z jednym poważnym 
wyjątkiem – mianowicie Kindle. Pliki w tym formacie działają też na table-
tach czy telefonach. Najnowsza wersja EPUB3 umożliwia niemal dowolne 
formatowanie książki, a także osadzanie plików dźwiękowych czy wideo;

• MOBI – to format starszy niż ePUB, stworzony niegdyś przez firmę Mobipoc-
ket, którą przejął Amazon i wykorzystał na czytnikach Kindle. Obsługiwany 
jest także przez inne czytniki jak PocketBook i Onyx. Inne rozszerzenia tego 
formatu to AZW (AmaZon Whispernet) lub PRC. W ostatnich latach Ama-
zon podjął próby odświeżenia MOBI i stworzył tzw. Kindle Format 8 (KF8), 
który umożliwia zaawansowane formatowanie i niewiele różni się od EPUB3.

Dla przeciętnego człowieka synonimem e-booka jest plik PDF, jeden z najpopu-
larniejszych formatów. Jednakże PDF nie powinien być utożsamiany z e-bookiem. 
Pliki PDF są elektroniczną formą książki papierowej. Problemem jest to, że ksią-
żek elektronicznych nie czytamy tak samo, jak papierowych. Owszem, e-czytniki 
potrafią otworzyć i wyświetlić plik, ale problemy zaczynają się przy skalowaniu 
jego zawartości. Format A4 jest bowiem zbyt duży, aby strona z czcionką roz-
sądnej wielkości w całości zmieściła się na niewielkim ekranie. Trzeba pamiętać 
o tym, że w plikach PDF rozmiar strony jest stały i żeby go wygodnie czytać 
trzeba „przyciąć” cześć strony z tekstem, a ciągłe przewijanie widoku strony na 
niewielkim urządzeniu jak e-reader, jest po prostu niewygodne [1]. Tekst można 
zatem powiększyć, a czytnik można przekręcić (tryb landscape), ale nadal trudno 
mówić o komforcie lektury. Na rynku istnieją już urządzenia, które mają funk-
cję reflow, polegającą na przekształcaniu takich plików do formy liniowej, czyli 
na przetwarzaniu w pewnym sensie pliku na format EPUB [8]. Dlatego lepiej 
wybrać te księgarnie, które oferują formaty EPUB lub MOBI. A najkorzystniej 
wybierać te, które mają multiformat i oferują od razu kilka formatów. Zwykle jest 
to EPUB + MOBI, a czasami dodatkowo i PDF [8]. Są jednak także księgarnie 
internetowe, które mają własne czytniki. Przykładem takich urządzeń jest Kindle 
(dystrybuowany przez Amazon.com) czy eClicto (należy do firmy Kolporter). 
Urządzenia oferowane w systemach zamkniętych nie obsługują zwykle Adobe 
DRM, a zatem nie odczytamy na nich zabezpieczonych książek [21].

E-booki można konwertować podobnie jak pliki audio czy wideo. Oczywiście 
dotyczy to książek niezabezpieczonych systemem DRM. W Internecie dostępne 
są darmowe programy konwertujące. Popularna aplikacja o nazwie Calibre, ob-
sługuje 16 popularnych formatów, ma wyszukiwarkę e-booków i pozwala zarzą-
dzać e-bookami w podłączonym do komputera czytniku [21].

Jeśli czytnik jest wyposażony w moduł łączności bezprzewodowej (Wi-Fi/3G, 
Bluetooth), oprócz wyświetlania książek może posłużyć również do sprawdze-
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nia poczty elektronicznej lub przejrzenia serwisów informacyjnych. Umożliwi 
również zakup książek z internetowej księgarni i pobranie ich bezpośrednio do 
pamięci urządzenia. Łączność Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przesyłanie 
książek między czytnikami lub komputerem. Nie są to jednak urządzenia mul-
timedialne, więc wysłanie e-maila, kupno książki lub zalogowanie się na stronę 
może trwać nawet 10 razy dłużej niż na komputerze. Dlatego Internet i Wi-Fi nie 
jest kluczowym czynnikiem przy wyborze modelu, należy te funkcje traktować 
jako ciekawy dodatek.

Choć dla większości czytelników system operacyjny nie ma większego zna-
czenia, pasjonaci oprogramowania open source z pewnością wybiorą urządzenia 
z systemem opartym na jądrze Linuksa (Linux Kernel) [27].

Nie mniej ważnym parametrem jest pojemność pamięci czytnika. Wbudo-
wana pamięć decyduje o liczbie książek, które możemy wgrać do urządzenia. 
Im większa, tym lepiej – obecny standard to 2-4 GB. Przeważnie 1 GB pozwala 
zapisać 600-800 e-booków. Bardzo ważne, aby sprzęt oferował również możli-
wość poszerzenia pamięci o karty SD. Droższe modele oferują Wi-Fi, a nawet 3G 
i zdalny dostęp do konta w księgarni [21].

Niektóre modele czytników mają dodatkowo zainstalowane różne aplikacje: 
przeglądarkę internetową, kalkulator, proste gry (pasjans, sudoku, szachy), czyt-
nik kanałów RSS, narzędzie do wykonywania notatek czy prosty program do ry-
sowania (w wypadku urządzeń z dotykowym ekranem). Ponadto:

• Text To Speech (TTS) – funkcje automatycznego czytania na głos tekstu e-
-książki. Programowy syntezator zamienia tekst na mowę, którą słyszymy 
po podłączeniu słuchawek lub przez głośniki;

• odtwarzacz mp3 – jeśli czytnik jest wyposażony w funkcję odtwarzania au-
dio, możemy umieszczać w jego pamięci audiobooki lub muzykę i odsłuchi-
wać je bezpośrednio na czytniku, również w trakcie czytania książki;

• tryb reflow dla plików PDF – funkcja pozwalająca na szybkie i komfortowe 
czytanie beletrystyki w formatach PDF;

• obsługa słowników – umożliwiająca tłumaczenie słów bezpośrednio w treś-
ci książki, Zazwyczaj do dyspozycji mamy słownik angielsko-polski i nie-
miecko-polski, ale często (zależnie od klasy urządzenia) możemy liczyć tak-
że na inne języki;

• TTS – przetwarzanie tekstu na dźwięk przez automatycznego lektora, obsłu-
ga folderów i podfolderów – pozwala tworzyć foldery i katalogować książki, 
tak jak na komputerze [28].

Wydawcy elektronicznych książek próbują, w interesie swoim i autorów, 
ograniczyć rozpowszechnianie elektronicznych kopii. W tym celu wprowadzo-
no systemy zabezpieczeń przed kopiowaniem i nieautoryzowanym odczytem 
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plików z książkami. Oznaczany jest on skrótem DRM (Digital Rights Manage-
ment). Najpopularniejszym systemem DRM, stosowanym w świecie e-booków, 
jest Adobe DRM (ADE). Amazon używa charakterystycznego dla siebie systemu 
AZW, również stworzonego przez Adobe [21]. Kupując elektroniczną książkę 
w księgarni internetowej, jesteśmy informowani o zastosowaniu systemu Ado-
be DRM oraz jego ograniczeniach. Standardowe uprawnienia pozwalają czytać 
zakupioną książkę na sześciu urządzeniach przypisanych do konta Adobe ID. 
Żeby przeczytać książkę, należy zainstalować program Adobe Digital Edtions 
i przejść przez proces autoryzacji. Wydawca książki może jednak zaostrzyć lub 
złagodzić ograniczenia, wprowadzając na przykład możliwość wykonania przez 
użytkownika kilku kopii dokumentu lub wydrukowania określonej liczby stron 
e-booka [21].

Warto dodać, iż ostatnio pojawiła się tendencja odchodzenia od DRM. W Pol-
sce w ten sposób promuje się choćby wydawnictwo Helion, oferujące w swo-
jej księgarni książki bez zabezpieczeń. Dziś najpopularniejsze są zabezpieczenia 
znakiem wodnym. Znak wodny to ukryte w pliku informacje o zamówieniu. Jeśli 
taki plik „wypłynie na pirackie wody” – znak wodny pozwoli określić, od kogo 
wypłynął. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń w otwieraniu czy kopiowaniu. 
Jest to więc zabezpieczenie głównie psychologiczne – dzięki niemu pamiętamy, 
aby takimi plikami nie dzielić się zbyt szeroko. Wiele polskich księgarni, w tym 
Allegro, nie stosuje już zupełnie DRM – dlatego istnieje gwarancja, że zakupio-
nego e-booka będzie można otworzyć bez problemów [8].

Do korzyści wynikających z e-czytników, wykorzystujących technologie e-pa-
pieru w życiu codziennym, zaliczyć można:

• możliwość cyfrowego czytania nieograniczonego pojemnością baterii; 
• ciągły dostęp do ulubionych lektur w przystępnej cyfrowej formie, zgroma-

dzonych w czytniku e-książek;
• możliwość powiększania czcionki, która sprawia, że można czytać bez oku-

larów czy soczewek, dlatego e-papier jest przyjazny dla osób z wadą wzroku 
i nie męczy oczu;

• brak typowych dla ekranów LCD objawów i dolegliwości związanych z ze-
społem suchego oka. Dla większości użytkowników zbyt długi kontakt 
z  monitorem nie jest niczym przyjemnym, a przecież takie powinno być 
czytanie książek i ulubionej prasy. W skrajnych przypadkach długie i nad-
mierne wpatrywanie się w monitor, czyli sytuacja typowa podczas czytania 
dokumentów lub cyfrowych książek, może doprowadzić do zmętnienia ro-
gówki i nieodwracalnego pogorszenia wzroku. Sytuacja ta nie ma miejsca 
w przypadku technologii papieru elektronicznego, która została zaprojekto-
wana z myślą o oczach;
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• nieograniczony dostęp do obcojęzycznych pozycji bez dodatkowych kosz-
tów przesyłki;

• e-wydania prasy i książek są od 20 do 50% tańsze od tradycyjnych;
• dzięki obsłudze MP3 i dodatkowemu oprogramowaniu książka „czyta się 

sama”, dlatego obecnie można odsłuchiwać książki np. prowadząc samo-
chód;

• możliwość zabrania na urlop dowolnej liczby książek i gazet bez koniecznoś-
ci martwienia się o pojemność torby lub limit bagażowy;

• dostępność dla studentów coraz większej ilości materiałów i wykładów po-
staci elektronicznej, która oznacza koniec drukowania i kserowania wykła-
dów. Można kopiować i przesyłać notatki bezprzewodowo na swój czytnik;

• brak konieczności kupowania lub wypożyczania lektur, które w większości 
są dostępne za darmo w Internecie [37].

Szybkie rozprzestrzenianie się e-czytników i innych technologii zaadaptowa-
nych na potrzeby czytania, może prowadzić do zniwelowania ograniczeń, które 
są wpisane w tradycyjne czytelnictwo, sprawiając, że czytanie będzie dostępne 
dla tych, którzy obecnie są z niego w dużym stopniu wykluczeni [13]. U spo-
rej części osób z dysleksją występują deficyty uwagi wzrokowej, przejawiające się 
niezdolnością do skupienia na literach w słowie i słowach w zdaniu [11]. Innym 
symptomem jest wzrokowe stłoczenie – niemożność rozpoznania liter skupio-
nych w wyrazie, gdy tekst jest pisany małą czcionką, linie są blisko siebie, a licz-
ba słów w liniach jest duża [30]. Amerykańscy naukowcy (zespół Matthew H. 
Schnepsa z Laboratorium Uczenia Wzrokowego Obserwatorium Astrofizyczne-
go Smithsona) [35; 30] zauważyli, że zjawiska te da się ograniczyć właśnie za 
pomocą odpowiednio skonfigurowanego e-czytnika [2]. Wybranie w e-czytniku 
opcji wyświetlania kilku słów w wierszu, pozwala dyslektykom z określonymi 
problemami szybciej i z większym zrozumieniem przyswajać czytany tekst [3]. 
Czytając krótkie linie tekstu na elektronicznych urządzeniach, dyslektycy, zda-
niem naukowców, są w stanie uporać się z tym problemem, dzięki redukcji wi-
zualnych dystraktorów w tekście. Naukowcy twierdzą, że krótkie linie, których 
tworzenie umożliwiają e-czytniki, mogą pomóc niektórym dyslektycznym czy-
telnikom w koncentrowaniu się na poszczególnych słowach, poprzez usunięcie 
dalszej części tekstu, która rozprasza uwagę, a która normalnie pojawiłaby się 
w tej samej linii.

Z przeprowadzonych przez Virtualo w 2013 r. badań E-czytelnik w wielkim 
mieście wynika, że tylko 4% czytelników e-booków stanowią osoby powyżej 54 
roku życia. Badanie czytelnictwa przeprowadzone przez Bibliotekę Narodową 
w 2012 r. wykazało, że częstotliwość lektury wśród badanych osób czytających 
książki rośnie z wiekiem. Codzienne czytanie książek zadeklarowało 22% czy-
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Rys. 3. Opcja wyświetlania w czytniku kilku słów w wierszu, 
pomocna przy redukcji dystraktorów w tekście

Źródło: http://www.today.com/health/e-readers-may-help-
dyslexics-read-more-easily-4B11187917

telników powyżej 60 roku życia, a tyko 8% nastolatków. Z tego wynika, że jeśli 
osoby starsze decydują się czytać książki, to robią to bardzo często. Takie oso-
by z pewnością wykorzystałyby możliwości czytników e-książek, wykorzystu-
jąc z pewnością możliwość zmiany wielkości czcionki, czy regulowany stopień 
oświetlenia [12].

Na targach CES 2014 zaprezentowano ogromny 13-calowy czytnik e-booków 
firmy Sony-Digital Paper DPT-S1. Wyświetlacz tego e-czytnika ma wielkość zbli-
żoną do kartki papieru formatu A4 i z pewnością przyda się wielu projektantom 
oraz do wyświetlania rysunków technicznych czy schematów [23]. Z kolei fir-
ma PocketBook zaprezentowała czytnik CAD Reader, który posiada wyświetlacz 
E Ink Fina o przekątnej 13,3 cala, przeznaczony dla architektów. Jest to kolejny 
– po czytniku Sony DPT-S1 model z ekranem 13,3 cala. I podobnie jak tamten 
– nie będzie raczej przeznaczony dla zwykłego użytkownika. Swojego czytnika 
Sony nie będzie nawet oferował w sprzedaży detalicznej. Z kolei PocketBook kie-
ruje swoje urządzenie do branży budowlanej. Rozwiązanie to zostało specjalnie 
opracowane dla wyświetlania projektów przygotowywanych w programie Auto-
cad™ firmy Autodesk™. Na PocketBook CAD Reader można przechowywać do 
200 projektów architektonicznych, a każdy z nich może być natychmiast edyto-
wany i udostępniony współpracownikom w sieci [24].

Wśród miłośników książek znalazłoby się wiele osób, których wspólnym ma-
rzeniem jest leniwa kąpiel z dobrą książką w dłoniach. Z Pocketbookiem Aqua 
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stać się ono może codziennością. Bowiem w tę funkcję zaopatrzony został nowy 
model e-czytnika firmy Pocketbook [6]. Nietypowość urządzenia Aqua, polega 
przede wszystkim na wodoodporności oraz zabezpieczeniu przed wpływem pyłu 
i kurzu.

Polski rynek czytników, jak i e-booków, nie doczekał się rzetelnych badań son-
dażowych. Mgliste pojęcie o najpopularniejszych czytnikach możemy czerpać ze 
statystyk serwisów sektora e-commerce.

Wraz z popularnością e-booków rośnie również zainteresowanie czytnikami. 
Jak pokazują dane zebrane przez analityków Okazje.info, urządzeń tego typu po-
szukuje obecnie prawie 50% więcej internautów niż w 2012 r. Analiza przepro-
wadzona przez Porównywarkę pozwala zaobserwować, jakimi kryteriami Polacy 
kierują się podczas zakupu e-czytnika. Najważniejszymi parametrami okazały się: 
marka urządzenia – istotna dla blisko 57% konsumentów oraz jego cena (będąca 
filtrem wybieranym przez 20% użytkowników). To trend, który wyraźnie zauwa-
żany jest w przypadku większości sprzętów elektronicznych. Absolutnym liderem, 
który zdetronizował rywali został Amazon. Produkty tego producenta w 2013 r. 
wybierało aż 88% wszystkich odwiedzających tę kategorię produktową. Na kolej-
nych miejscach podium znaleźli się PocketBook – z wynikiem 3,63% oraz Presti-
gio, generujący 2,72% odsłon. Pewną niespodzianką może wydawać się wysoka 
pozycja firmy Prestigio, która wyprzedziła Onyxa, ustępując firmie Pocketbook.

Rys. 4. Ranking e-czytników w roku 2013
Źródło: http://www.okazje.info.pl/pdf/20131014_OkazjeInfo_infografika_czytniki.pdf?utm_source-

=okazjeinfo&utm_medium=publikacja&utm_campaign=czytnik_2013&utm_content=korpo_media
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Zdecydowana dominacja Amazon, jako producenta, przełożyła się też na po-
pularność produktów. W pierwszej trójce znalazły się dwa produkty Amazona: 
Amazon Kindle 5 i Amazon Kindle Paperwhite. Na wysokiej pozycji znalazł się 
czytnik Vedia K10 (czytnik ten zdecydowanie zyskał na popularności w stosunku 
do poprzedniego półrocza – awansował z miejsca ósmego) [22]. Główną przy-
czyną tak znaczącego zainteresowania produktami Amazon, jest wyjątkowo ko-
rzystny stosunek jakości do ceny. Ergonomiczna konstrukcja, ponadprzeciętna 
szybkość działania, wyświetlacz o bardzo dobrych parametrach, błyskawiczne łą-
cze Wi-Fi, czy dostęp do księgarni KindleStore i jej oferty e-booków (ponad 800 
tys. tytułów), to tylko niektóre z zalet czytników Kindle – flagowej serii tej marki.

Największym zainteresowaniem (59,37%) cieszyły się czytniki wyposażone 
w  ekran o przekątnej 7 cali. Drugie miejsce zdobyły czytniki o przekątnej 9,7 
cala (18,78%). Minimalnie niższy poziom uwagi skierowany był na przekątną 6 
cali (18,25%). Inne wielkości matrycy zyskały znacznie mniej odsłon. Przekątna 
6 lub 7 cali jest uznawana, przez osoby korzystające z czytników, za najbardziej 
funkcjonalną. Urządzenia o takiej matrycy charakteryzują dwie ważne cechy: za-
pewniają wygodne czytanie, ale nadal są poręczne. Przekątna mniejsza niż 5 cali 
nie jest już komfortowa w odbiorze, jeśli wziąć pod uwagę główną funkcję czytni-
ka, jaką jest wygoda użytkowania, natomiast z drugiej strony – sprzęty o ekranie 
większym niż 8 cali sprawiają, że korzystanie z nich staje się mniej praktyczne, 
przede wszystkim dlatego, że czytnik traci na mobilności.

W marcu 2014 r. ranking czytników e-booków przedstawiał się następująco [29]:
• Amazon Kindle 5 WiFi (57,8%),
• Sony PRS-T3 (9,8%),
• Amazon Kindle Paperwhite II (9,4%),
• Amazon Kindle Paperwhite (5,5%),
• PocketBook 624 Basic Touch (4,2%),
• Onyx C65 BOOXC65ST (3,8%).
Robert Drózd – bloger i właściciel najpopularniejszego polskiego serwisu in-

ternetowego o czytnikach Światczytnikow.pl, radzi w najnowszym artykule za-
tytułowanym Jak wybrać czytnik e-booków?, aby przede wszystkim uświadomić 
sobie na początku, że czytnik ma służyć tylko do jednego – czyli do czytania. 
Sugeruje, aby unikać wszelkich „okazji”, gdzie jako czytnik sprzedaje się nam coś 
w rodzaju tabletu – a więc urządzenia z ekranem LCD. Nawet jeśli jest to ekran 
matowy i tak nie będziemy mieli połowy tego komfortu, jaki daje e-papier. Naj-
lepsze pod względem kontrastu są ekrany firmy E-Ink o nazwie Pearl. Mają je 
wszystkie nowe czytniki Kindle oraz część czytników Onyx Boox, albo Pocket-
book. Ekran Pearl mają też modele Sony. Wyraźnie słabsze, ale nadal niezłe są 
ekrany Viziplex. Ekrany inne niż Viziplex oraz Pearl są po prostu gorsze. Amazon 
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z nowym Kindle Paperwhite wprowadził następcę Pearla, czyli ekran Carta – jest 
on nieco jaśniejszy, ale o kontraście zbliżonym do Pearla.

Warto zainwestować w czytniki z oświetleniem, które sprawia, że można na 
nim czytać w każdych warunkach. Taki czytnik nie ma już wad książki papie-
rowej. Obecnie wszystkie czołowe modele największych producentów posiadają 
oświetlenie – są to np. Kindle Paperwhite, Onyx After Glow, PocketBook Touch 
Lux, Kobo Aura. Czytniki z oświetleniem są też najdroższe. Obecnie większość 
czytników ma ekrany o wielkości 6 cali i takie są najczęściej wybierane. Istnieje 
zaledwie kilka mniejszych, bardzo poręcznych modeli. Takie czytniki jak Kobo 
Mini czy PocketBook Mini mają po 5 cali i zmieszczą się w każdej kieszeni. Jeśli 
szukamy czytnika do plików PDF albo książek technicznych, warto rozejrzeć się 
za czytnikami o większym ekranie. Niestety, oferta pod tym względem jest dość 
uboga.

To, jaki procesor czy wielkość pamięci RAM ma czytnik powinno być nieistot-
ne. Mamy na nim czytać książki, a nie oglądać filmy. Owszem, czytniki różnią się 
np. szybkością przerzucania stron, ale to zależy w dużej mierze od użytego opro-
gramowania. Istotne jest natomiast miejsce na książki. Standardem powinno być 
2 GB, co wystarczy na około tysiąc książek w formacie MOBI albo EPUB, plików 
PDF zmieści się mniej. Wiele czytników (poza popularnym Kindle) umożliwia 
rozszerzenie pamięci o karty SD. W praktyce przydaje się to wtedy, gdy czytamy 
dużo plików PDF albo musimy mieć pod ręką biblioteczkę zawierającą kilka ty-
sięcy książek.

Warto dodać, że dzisiaj wszystkie czytniki odczytują już polskie znaki – nie jest 
to zatem kryterium przy wyborze. Wszystkie funkcje czytnika są o tyle ważne, 
o ile ułatwiają czytanie. Niemal każdy model umożliwia dość elastyczną zmia-
nę wielkości tekstu i wybór kroju czcionki. Jeśli czytamy książki obcojęzyczne, 
bardzo przydatny jest słownik. Jeśli czytamy nie tylko beletrystykę – przyda się 
łatwy dostęp do spisu treści, wyszukiwarka i możliwość dodawania zakładek czy 
podkreśleń.

Przy zakupie czytnika nie warto dać się skusić gadżetom. Przeglądarka in-
ternetowa w czytniku pozwoli awaryjnie sprawdzić pocztę, ale niewiele więcej. 
Inna sprawa, gdy łącze internetowe umożliwia wgrywać pliki bezprzewodowo 
– pozwala na to Kindle oraz nowe modele PocketBooka i Onyksa. Muzyki też 
wygodniej będzie słuchać z telefonu albo odtwarzacza MP3. Czytnik nie zastą-
pi też notatnika ani kalendarza. Podsumowując należy pamiętać o podstawo-
wym przeznaczeniu czytnika, a wybór będzie znacznie łatwiejszy [1]. E-czytniki 
są urządzeniami ściśle dedykowanymi, co wielu mogłoby odebrać jako minus. 
W odczuciu osób korzystających z tego urządzenia jest to jednak zaleta, bo dzięki 
temu są one dostosowane ściśle do potrzeb konkretnego odbiorcy.
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Czytniki e-publikacji to urządzenia niezbędne dla osób czytających dużo cyfro-
wych treści, bez względu na to, czy są to dokumenty, newslettery, RSS czy  e-booki. 
Jednak e-czytników nie należy traktować jako konkurencji dla laptopów czy table-
tów. Tak samo jak odtwarzacz MP3 jest urządzeniem przeznaczonym do słucha-
nia muzyki, tak czytnik e-booków służy przede wszystkim do czytania. Jest zatem 
uzupełnieniem komputera w zakresie wygody czytania elektronicznych publikacji 
i w dobie powszechnej cyfryzacji jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby ludzi 
lubiących czytać [15]. Czytnik to zupełnie nowy wymiar czytania [15].

Oczywiście e-papier nie jest rozwiązaniem kompleksowym. Jego tradycyjny 
odpowiednik będzie potrzebny w pewnych dziedzinach życia jeszcze przez wiele 
lat, jednak warto, abyśmy już dziś zaczęli wykorzystywać zalety czytników e-pu-
blikacji wszędzie, gdzie jest to możliwe. Skorzysta na tym nie tylko środowisko 
naturalne, ale przede wszystkim my sami [14].
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Urszula Chmielewska

Bibliotekarz w dobie informacji cyfrowej

Wraz z trendem pomnażania przez biblioteki i nie tylko, zasobów w formie 
cyfrowej, który obserwujemy na świecie przynajmniej od połowy lat 90. XX w., 
a który w ostatnich latach przybiera na sile, pojawia się pytanie o miejsce i rolę bi-
bliotekarza w dobie informacji elektronicznej [3]. Rozwój technologii sprawia, że 
pracodawcy wymagają od pracownika coraz wyższych kwalifikacji oraz nowych 
umiejętności, sprzyjających lepszemu wykonywaniu powierzonych mu zadań 
[1, s. 110]. Bibliotekarze muszą mieć lepszą orientację w zasobach i swobodniej 
korzystać z nowych źródeł niż klienci bibliotek, by nie stwarzać realnego niebez-
pieczeństwa ucieczki użytkowników, którzy nie znajdą w bibliotece pomocy na 
odpowiednim poziomie [3]. Stąd, by nie stracić statusu osób o ponadprzecięt-
nych umiejętnościach informacyjno-komunikacyjnych, bibliotekarze mają po-
trzebę ciągłego podnoszenia poziomu kompetencji [2, s. 36].

Kolejnym problemem, z którym współcześni bibliotekarze muszą się uporać 
w natłoku informacji, jest umiejętność dokonywania selekcji i oceny wiadomości. 
I tu przed bibliotekarzami stają nowe wyzwania. Oczekuje się od nich, iż będą dla 
użytkowników bibliotek przewodnikami przy wyborze informacji. W przyszłoś-
ci prawdopodobnie więc wartość biblioteki będzie zależeć, nie od zbiorów, a od 
umiejętności bibliotekarzy, którzy będą potrafili ograniczyć efekt przeładowania 
informacją. A zatem uzasadniona staje się potrzeba inwestowania nie tylko w no-
woczesne technologie, ale także, a może przede wszystkim, w ludzi [3]. Nowa rze-
czywistość cyfrowa powoduje bowiem, że część tradycyjnych umiejętności zwią-
zanych z zawodem bibliotekarza staje się zbędnych, a w to miejsce przybywają 
nowe. Co za tym idzie, wymagania wobec współczesnego bibliotekarza wzrastają 
i zmieniają się. Obecnie oczekuje się od niego, aby był:
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• architektem i brokerem informacji,
• animatorem kultury,
• szkoleniowcem i dydaktykiem,
• krytykiem literackim, a także filmowym,
• informatykiem, grafikiem komputerowym i programistą,
• psychologiem,
• edytorem i recenzentem.
To, jak obecnie zmienia się sytuacja bibliotekarza w związku z rozwojem tech-

nologii i jak bibliotekarze z nią sobie radzą, zostanie przedstawione na podstawie 
wyników badań, które przeprowadzono w dniach 19-21 lutego 2014 r. wśród bi-
bliotekarzy Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Na potrzeby badań sformuło-
wano następujące problemy badawcze:

• Kim jest bibliotekarz w dobie informacji cyfrowej?
• Jak odnajduje się on w nowej rzeczywistości elektronicznej?
• Jak zmieniał się charakter pracy bibliotekarza na przestrzeni kilku ostatnich 

lat?
• Co robią bibliotekarze, by nadążyć za zmianami?
• Jakie kierunki i formy rozwoju obierają?
• Jaki mają stosunek do nowych źródeł informacji i czy korzystają z nich na 

co dzień poza pracą?
Badanie zostało przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego z zasto-

sowaniem ankiety. Pytania zadawane były pisemnie za pośrednictwem kwestio-
nariusza z zachowaniem anonimowości. Kwestionariusz składał się z 30 pytań 
zamkniętych, wymagających wyboru jednej lub kilku odpowiedzi oraz pytań 
otwartych, w których bibliotekarze zostali poproszeni o uzupełnienie i uargu-
mentowanie wypowiedzi.

Grupa respondentów liczyła 112 osób, w tym 96 kobiet (86%) i 16 mężczyzn 
(14%). Rozkład badanych według płci jest typowy dla tej grupy zawodowej, 
w której zdecydowanie dominują kobiety. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby 
w wieku 31-40 lat (37%) i powyżej pięćdziesiątego roku życia (32%). Mniej liczną 
grupę stanowili ankietowani w wieku 41-50 lat (28%), natomiast najmniej było 
osób poniżej 30 roku życia (3%).

Podobnie przedstawia się rozkład stażu pracy w zawodzie bibliotekarza. 
W przedziale od 11 do 20 lat pracy znalazło się 29 respondentów (26%), po 27 
osób (24%) w grupach: 5-10 lat i 21-30 lat, nieco mniejszą grupę stanowili ankie-
towani z ponad 30-letnim stażem pracy – 22 osoby (20%), a najmniejszą – osoby 
ze stażem do 4 lat – 7 (6%).

61% badanych stanowili pracownicy biblioteki głównej, zaś 39% – bibliotek 
specjalistycznych. 87% respondentów legitymowało się wykształceniem wyż-
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szym, co w porównaniu ze wzrostem posiadanego wykształcenia wyższego wśród 
ludności Polski do 17% w 2011 r., jest imponującym wynikiem [4, s. 18]. War-
to podkreślić, że 65% respondentów posiada wykształcenie biblioteczne, 8 osób 
(7%) uzupełniło wykształcenie kierunkowe w ciągu ostatnich dwóch lat, 20 bi-
bliotekarzy (18%) zamierza je uzupełnić, choć jeszcze nie wie kiedy, a 1 osoba 
jest w trakcie studiów kierunkowych. Warto zauważyć też, że zaledwie 18 ankie-
towanych (16%) zaczynając pracę w bibliotece posiadało wykształcenie fachowe.

Rys. 1. Wykształcenie biblioteczne badanych
Źródło: opracowanie własne.

Tylko 15% badanych bibliotekarzy wymieniło bibliotekoznawstwo lub biblio-
tekoznawstwo i informację naukową, jako ukończony podstawowy kierunek 
studiów. Inne osoby studiowały takie kierunki jak: filologia polska, pedagogi-
ka, historia, ekonomia, administracja, zarządzanie, filozofia, politologia, historia 
sztuki, archeologia, psychologia, teologia, filologia angielska, filologia rosyjska, 
filologia klasyczna, geografia, fizyka, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, 
rolnictwo czy elektronika.

Poza studiami kierunkowymi respondenci planują dokształcać się także 
w inny sposób – najchętniej poprzez kursy i szkolenia (28%) związane z zawo-
dem (np. dotyczące wprowadzania modułu gromadzenia dla czasopism, promo-
cji, wymiany zagranicznej pracowników, obsługi baz danych) lub technologiami 
informatycznymi. 18% badanych chce zainwestować w naukę języków obcych. 
Najpopularniejszy jest oczywiście język angielski, którego chęć nauki zadeklaro-
wało 16 osób, 3 osoby chcą uczyć się języka niemieckiego, a jedna – francuskiego. 
Planując dokształcanie się, 4 osoby wzięły pod uwagę studia doktoranckie, które 
mają zamiar rozpocząć w przeciągu 2-3 lat, jedna osoba myśli o studiach MBA 
(Master of Business Administration).
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Rys. 2. Formy dokształcania się ankietowanych
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 3. Determinanty podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Źródło: opracowanie własne.

Decydując się na dokształcanie, 66 ankietowanych (60%) wybierze formę tra-
dycyjną – stacjonarną, a 45 osób (40%) skorzysta ze szkoleń online. Warto zauwa-
żyć, że większość respondentów ma już doświadczenie związane z e-learningiem 
(58 osób – 52%). Co ciekawe, prawie wszyscy badani biorą udział w szkoleniach 
oferowanych przez zakład pracy (103 osoby – 92%).

Wśród powodów, dla których ankietowani najchętniej podnoszą kwalifikacje 
zawodowe, najczęściej wymieniane były: potrzeba bycia na czasie (65%) i poten-
cjalny awans (54%). 16% badanych dokształca się, bojąc się utracić miejsca pracy, 
a tylko 6% wiąże to z nagrodą. Istotnym czynnikiem przy podnoszeniu poziomu 
swoich kompetencji, jest także satysfakcja ze zdobytej wiedzy i chęć poszerzania 
własnych umiejętności.
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Znaczna część respondentów dokształca się czytając literaturę fachową (65%), 
z czego 60% preferuje literaturę w formie elektronicznej. Ankietowani najczęściej 
czytają: „EBIB”, publikacje wydawane przez SBP m.in. „Przegląd Biblioteczny”, 
„Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarza”, „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 
a także „BUGletyn” (pismo w wersji online, prezentujące wydarzenia, które stały 
się udziałem pracowników Biblioteki UG).

Respondenci, którzy mają na co dzień kontakt z czytelnikami, twierdzą, że na-
dal najczęściej sięgają oni po papierowe źródła informacji (61%), choć znacząca 
część użytkowników biblioteki skłania się ku źródłom elektronicznym (39%). 
Ankietowani podczas kwerendy dla użytkowników korzystają z elektronicznych 
zasobów, takich jak: katalog online (80%), wyszukiwarki internetowe (55%), bazy 
danych (51%), e-czasopisma (33%) i e-książki (19%); bardzo rzadko korzystają 
z katalogów kartkowych czy bibliografii w wersji tradycyjnej.

Rys. 4. Rodzaje źródeł wykorzystywanych przy wyszukiwaniu informacji
Źródło: opracowanie własne.

Najczęściej użytkownicy liczą na pomoc przy wyszukiwaniu w księgozbiorze 
(73%), prawie połowa – na pomoc przy opracowaniu bibliografii (45%), a 23% 
oczekuje szkoleń z zakresu zasobów online.

Respondenci nadal najczęściej współpracują z czytelnikami drogą tradycyjną 
(51%), aczkolwiek znaczna część (42%) deklaruje, iż współpraca przyjmuje obec-
nie postać hybrydową, czyli połączenie metody tradycyjnej z elektroniczną.

Pytając ankietowanych o to, kim jest ich zdaniem obecnie bibliotekarz, więk-
szość stwierdziła, że przede wszystkim bibliotekarzem tradycyjnym (84%), cho-
ciaż oczekuje się od niego by był szkoleniowcem i dydaktykiem (38%), a także 
animatorem kultury (29%). Nieobca jest mu także funkcja infobrokera (14%), 
psychologa (14%), czy architekta informacji (9%).
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Rys. 5. Współczesna rola bibliotekarza w ocenie ankietowanych pracowników biblioteki
Źródło: opracowanie własne.

Rys. 6. Rola bibliotekarza w przyszłości w ocenie pracowników biblioteki
Źródło: opracowanie własne.

W przyszłości natomiast, zdaniem badanych, bibliotekarz będzie pełnił przede 
wszystkim funkcję infobrokera (42%), architekta informacji (38%), animatora 
kultury (33%), szkoleniowca i dydaktyka (32%), menedżera (29%), informatyka 
(26%), a także bibliotekarza tradycyjnego (23%), choć ta funkcja została wymie-
niona dopiero jako siódma. Bibliotekarz prawdopodobnie będzie nadal pełnił 
funkcję psychologa (14%), a 6% badanych uważa, że będzie to po prostu biblio-
tekarz cyfrowy.
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Ponad połowa respondentów (55%) uważa, iż dobrze sobie radzi z najnow-
szymi technologiami, 31% – przeciętnie, dlatego chętnie skorzystałoby z dodat-
kowych szkoleń, 10% swoje umiejętności ocenia jako bardzo dobre, a tylko 4% 
badanych określiła je jako słabe.

Rys. 7. Ocena umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii
Źródło: opracowanie własne.

Z nowoczesnych technologii do dwóch godzin dziennie poza pracą, korzysta 
54% badanych, bardzo często, nawet do kilku godzin dziennie – 25% ankietowa-
nych, zaś 21% – rzadko.

Aż 92% badanych bibliotekarzy jest zadowolonych z pracy w bibliotece, tyle 
samo nie myśli o zmianie zatrudnienia, pomimo że 46% z nich, martwi się 
o utrzymanie swojego miejsca pracy.

Charakter pracy bibliotekarza w dobie nowoczesnych technologii zmienia się 
diametralnie. Tradycyjne umiejętności związane z zawodem bibliotekarza stają 
się zbędne, a co za tym idzie, pojawia się potrzeba nabywania nowych. Bada-
ni bibliotekarze dostrzegają taką konieczność, dlatego inwestują w podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych. Formy dokształcania są różne, zależnie od posiada-
nych umiejętności. Część ankietowanych myśli o uzupełnieniu studiów kierun-
kowych. Istotna jest również kwestia nauki języków obcych. Badani, chcąc być 
na czasie, interesują się kursami i szkoleniami związanymi z zawodem, dlatego 
chętnie biorą udział w szkoleniach oferowanych przez zakład pracy. Na co dzień 
dokształcają się sami, czytając literaturę fachową. Mimo, że większość zaintere-
sowanych, przy nabywaniu nowych umiejętności, wybierze formę tradycyjną – 
stacjonarną, to ponad połowa ma już za sobą doświadczenia z e-learningiem. 
Dla respondentów, potrzeba bycia na czasie jest najważniejszym determinantem 
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podnoszenia kwalifikacji zawodowych, istotny jest także awans, nagroda, a cza-
sem strach o miejsce pracy.

Respondenci, którzy mają częsty kontakt z czytelnikami, twierdzą, że nadal 
najczęściej sięgają oni po papierowe źródła informacji, choć coraz częściej uzu-
pełniają je źródłami elektronicznymi. Ankietowani, przy wyszukiwaniu informa-
cji klientom, korzystają prawie zawsze z elektronicznych zasobów, bardzo rzadko 
są to źródła tradycyjne. Forma współpracy z czytelnikiem przyjmuje więc coraz 
częściej postać hybrydową, ale nadal nieznacznie dominuje forma tradycyjna.

Znacząca większość badanych stwierdziła, że współczesny bibliotekarz przede 
wszystkim jest postrzegany w sensie tradycyjnym, jednakże oczekuje się od nie-
go, by pełnił dodatkowe funkcje (był szkoleniowcem i dydaktykiem, animatorem 
kultury, infobrokerem, psychologiem czy architektem informacji). Natomiast 
w przyszłości, zdaniem ankietowanych, nastąpi zamiana i bibliotekarz będzie 
przede wszystkim infobrokerem, architektem informacji, animatorem kultury, 
szkoleniowcem i dydaktykiem, menedżerem i informatykiem. Część badanych 
uważa, że będzie to bibliotekarz cyfrowy.

Choć ponad 90% badanych bibliotekarzy jest zadowolonych z pracy i nie ma 
zamiaru jej zmieniać, to prawie połowa boi się, że w dobie informacji cyfrowej 
może stracić swoje miejsce pracy.
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Alla Tarasiuk

Potrzeby informacyjne 
w aspekcie psychologicznym

W wyniku stałego powiększania się uniwersum dokumentów problemy 
z orientacją w istniejącym piśmiennictwie oraz odnajdywaniem właściwych in-
formacji stają się coraz poważniejsze [2, s. 247]. Dla drukowanej produkcji książ-
ki, najistotniejszy był porządek informacji – „porządek książek”, jako odpowiedź 
na lęk przed nadmiarem tekstów. Ważne było wprowadzenie porządku do świata 
obfitości tekstów, najpierw poprzez ich klasyfikację, a następnie poprzez wszelkie 
narzędzia pozwalające na ich wyszukiwanie, dzielenie na części i łączenie – nada-
nie owej przebogatej kulturze piśmiennej ludzkiej miary tak, aby mogły one być 
odpowiednio przyswojone i użyteczne. Ten system został zmodyfikowany przez 
rewolucję komputerową. Najpopularniejszą formą zarządzania informacjami 
stała się baza danych, która pozwala na jednorazowe umieszczenie informacji 
w ramach określonej struktury, dzięki czemu możliwe jest ich późniejsze prezen-
towanie według określonego porządku. Ważna w tym przypadku jest potrzeba 
informacyjna, która w jakimś stopniu ukierunkowuje nasze postępowanie. Roz-
łączenie przekazu i jego nośnika eliminuje konieczność fizycznego gromadzenia 
w jednym miejscu określonych zasobów piśmiennictwa. W Internecie odległość 
pomiędzy różnymi dokumentami przestaje mieć znaczenie. Komputery, dzię-
ki indeksowaniu pełnotekstowemu, umożliwiły wskazanie dowolnego miejsca 
w utworze piśmienniczym, zawierającego określony ciąg znaków oraz powiąza-
nie informacji pochodzących z różnych źródeł, które system łączy automatycz-
nie, nadając formę hipertekstu [10].

U podstaw informacji naukowej leży jej użyteczność społeczna [3]. Komuniko-
wanie naukowe, które cechuje niski poziom wystąpienia błędu, staje się obecnie 
zjawiskiem masowym. Jakimi kryteriami powinni kierować się więc internauci 
oceniając dokumenty znalezione w Internecie? Podstawowe w tym przypadku są 
kryteria użyteczności i wiarygodności. Wykorzystując informacje zawarte w ty-
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tułach, ich krótkich opisach i adresach, wybiera się z listy te dokumenty, które 
wydają się interesujące ze względu na potrzeby informacyjne czytelnika [8, s. 121].

Potrzeby informacyjne, procesy lekturowe, ich przebieg i charakter pozosta-
ją w ścisłym związku z psychiką i osobowością każdego człowieka. Zależności 
między wrodzonymi cechami charakteru a upodobaniami czytelniczymi są na 
ogół trudne do ustalenia. Natomiast cechy i postawy nabyte, przyjęte w młodości 
wzorce osobowe, czy odbite w psychice człowieka ślady doświadczeń życiowych, 
wpływają na zachowania czytelnicze dość wyraźnie oraz łatwiej jest je zbadać. 
Potrzeby informacyjne należy traktować indywidualnie, gdyż u rożnych jedno-
stek mogą one być tylko podobne, np. potrzeby czytelnicze mogą być wywołane 
czynnikami zewnętrznymi (np. przymusem szkolnym), albo mają charakter po-
trzeb czysto spontanicznych lub zainteresowań [14, s. 118].

Na osobowość człowieka składają się wrodzone skłonności i nabyte nawyki. 
Najogólniej można je podzielić na:

• czynniki biogenne – cechy fizyczne jednostki;
• czynniki psychogenne – temperament, zdolności, charakter, przekonania, 

uczucia, wola, pamięć, spostrzegawczość i motywacja;
• czynniki socjogenne – poczucie własnej tożsamości, styl bycia i postawa 

społeczna.
Zaś do najistotniejszych cech osobowości zalicza się: zainteresowania, zdol-

ności, uczucia i poczucie własnej tożsamości [13, s. 14]. Powstaje zatem pytanie, 
która z nich najbardziej wpływa na zachowanie jednostki?, która najbardziej za-
leży od indywidualnych cech człowieka?

Zachowania czytelnicze są nieodłącznie związane z potrzebami biologicznymi 
jednostki, wynikającymi z natury człowieka, potrzebnymi do jego przetrwania. 
Według Abrahama Maslowa każdy dąży do wyrażania siebie, zaś możliwości tego 
funkcjonowania – eksploatowane lub tłumione, akceptowane lub odrzucane – są 
właśnie potrzebami [6, s. 225]. Innymi słowy potrzeba to tyle, co poczucie braku 
czegoś [13, s. 13], albo odczuwanie niedostatku jakiegoś zaspokojenia [9, s. 93]. 
Elżbieta i Edmund Wnuk-Lipińscy uważają z kolei, że człowiek zawsze dąży do 
równowagi a jej brak wytwarza potrzeby [13; 14, s. 117]. Potrzeby informacyjne 
mieszczą się w kategorii potrzeb wyuczonych. Są to subiektywne potrzeby funk-
cjonalne (informacyjne, instrumentalne, innowacji), subiektywne potrzeby roz-
woju (wychowawcze, samorealizacji), subiektywne potrzeby społeczne (łączności 
i akceptacji) oraz potrzeby psychoorganizacji, recepcji kultury, estetyczne i ak-
tywnej rekreacji [14, s. 117]. Przy całej rozmaitości potrzeb człowieka Maslow za 
podstawowe uznaje: rozwój i bezpieczeństwo [6].

Potrzeby stanowią główne, ale nie jedyne ogniwo łańcucha reakcji, którego 
efektem końcowym jest zachowanie się człowieka. Na zachowanie jednostki duży 
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wpływ mają nakazy zewnętrzne, zwane przez niektórych potrzebami wymuszo-
nymi oraz zewnętrzne postanowienia własne lub tak zwane autonakazy, które 
również wynikają z kalkulacji ludzkiego umysłu.

Odbiór tekstu zawsze wiąże się z interpretacją, czyli umiejętnością jego rozko-
dowania. Istnieją pewne operacje myślowe, które pozwalają odkodować intencje 
autora tekstu. Składają się one z kolejnych etapów: wrażeń, spostrzeżeń, pojęć, 
wyobrażeń i sądów. Procesy czytelnicze, w tym potrzeby informacyjne, pozosta-
ją w ścisłym związku z psychiczną strukturą człowieka. Stosunkowo niedawno 
zwrócono uwagę na temperament jednostki, czyli ogólne właściwości ruchliwoś-
ci i pobudliwości człowieka [12, s. 209]. Związek pomiędzy temperamentem 
a tekstem wygląda następująco:

• temperament choleryczny (pobudliwość szybka, silna i trwała) – lektura im-
pulsywna (bez oderwania);

• temperament sangwiniczny (pobudliwość szybka, silna, nietrwała) – lektu-
ra szybka i selektywna;

• temperament melancholiczny (pobudliwość powolna, silna, trwała) – lektu-
ra dokładna i wnikliwa;

• temperament flegmatyczny (pobudliwość powolna, słaba i nietrwała) – lek-
tura spokojna i ciągła [1, s. 146 ].

Koncepcja poznawcza zakłada, że człowiek jest jednostką samodzielną, twór-
czą i poznawczą; gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje. Koncepcja ta 
zakłada, że człowiek ma własną, indywidualną strukturę poznawczą oraz wła-
sny, indywidualny program przetwarzania informacji. Z koncepcjami osobowoś-
ci ściśle związane są funkcje lektury oraz tekstu. Funkcja lektury może w różny 
sposób wpłynąć na człowieka. Wyróżnia się:

1. Funkcję filozoficzno-społeczną, nazywaną czasami intelektualną, polega-
jącą na wszechstronnej konfrontacji przekazu autora tekstu ze światopo-
glądem odbiorcy. Prowadzi ona do wzbogacenia czytelniczych sądów, wy-
obrażeń, pojęć.

2. Funkcję estetyczną lub poetycką, opierającą się na twierdzeniu, że dzieło 
literackie nie tylko przekazuje określoną treść, ale jest też wytworem ar-
tystycznym. Łączy się z doznaniem satysfakcji, przyjemnym i wartościo-
wym czytaniem. Ma wzbudzić w czytelniku zachwyt lub wręcz przeciwnie 
– wstrząs przeczytanym tekstem.

3. Funkcję wychowawczą, którą można rozumieć jako ukierunkowane działanie 
na ideowe i moralne struktury jednostki. Odbiorca wzbogaca siebie o wyobraź-
nię, proces kształcenia wrażliwości ora proces umiejętności wartościowania.

4. Funkcję poznawczą, która wzbogaca jednostki o poznanie nowych wartości 
oraz porównanie ich z własną rzeczywistością.
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5. Funkcję emocjonalną, wynikającą z potrzeb emocjonalnych, polegającą na 
wywołaniu u odbiorcy podczas lektury emocji, stanu napięcia uczuciowego.

6. Funkcję werystyczną, opierającą się na dostarczaniu przez lekturę bezpoś-
redniego, logicznego przedstawienia rzeczywistości.

7. Funkcję substytutywną, polegającą na rozładowaniu przez lekturę napięć 
i niepokojów człowieka.

Najczęściej wszystkie te funkcje realizują się równolegle, ale czasami zdarza 
się, że występuje tylko jedna z nich [14, s. 120].

Na zachowanie się jednostki składa się całe ogniwo potrzeb, a która z nich jest 
decydująca zależy w dużej mierze od środowiska wychowawczego. Szybkie tempo 
zmian w technice i rozwój Internetu powodują, że zainteresowanie potrzebami 
informacyjnymi przesuwa się na czoło programu badania informacji naukowej. 
Zakłada się, że ludzie, aby mogli skutecznie postępować, muszą być doinformo-
wani. Doświadczają oni potrzeb informacyjnych w postaci odczuć, problemów 
czy trudności lub pod jakąś presją, a ich potrzeby poznawcze i emocjonalne mogą 
być zaspokojone po uzyskaniu informacji i jej wykorzystaniu. Potrzeby informa-
cyjne powstają z chęci zaspokojenia którejś z podstawowych potrzeb ludzkich: 
fizjologicznej (jedzenia, snu), psychologicznej (potrzeba panowania, bezpieczeń-
stwa), poznawczej (uczenia się) [7, s. 25]. Nie oznacza to, że potrzeby informa-
cyjne są mniej ważne. Skuteczne zaspokojenie potrzeby prymarnej może zależeć 
od zaspokojenia potrzeby informacyjnej. W czasach coraz większej zależności 
od informacji, jej brak może mieć niebezpieczne konsekwencje dla jednostki.

Wyróżnia się 13 głównych cech charakteryzujących potrzebę informacyjną. 
Są to: temat (przedmiot), funkcja, istota, poziom, punkt widzenia, ilość, jakość, 
aktualność, prędkość dostarczania, miejsce, pochodzenie, przetwarzanie i forma 
informacji [7, s. 39].

We współczesnym świecie problemem nie jest brak informacji, lecz jej nad-
miar i umiejętność oceny. Według badań nad kryteriami, jakimi posługują się 
użytkownicy Internetu, kryterium użyteczności i wiarygodności stawiane jest na 
pierwszym miejscu, przy czym wiarygodność i użyteczność są ściśle z sobą po-
wiązane. Użyteczność informacji jest bowiem tym większa, im większa jest jej 
wiarygodność [8, s. 121]. Cechy te są szczególnie ważne w poszukiwaniu infor-
macji potrzebnej do badań naukowych.

Definiowaniu przedmiotu potrzeby informacyjnej towarzyszy wiele proble-
mów. Najważniejsze z nich to:

1. Uogólnienie lub uproszczenie tematu wskazanego przez użytkownika.
2. Niejasne przedstawienie zapotrzebowania przez użytkownika.
3. Problemy z tłumaczeniem słów kluczowych, sformułowanych przez użyt-

kownika, na język stosowany w systemach informacyjnych.
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Użytkownicy, próbując przedstawić swoje zapytanie informacyjne, często 
z  różnych pobudek upraszczają temat. Pracownik informacji nie musi być bo-
wiem specjalistą dziedzinowym i wówczas czytelnicy dokonują uproszczeń, aby 
ułatwić mu zrozumienie zagadnienia. Użytkownicy nie wiedzą, co pracownik in-
formacji może zaoferować, więc minimalizują swoje potrzeby. Brak czasu oraz 
pragnienie otrzymania szybkiej odpowiedzi także powodują skracanie żądań.

Inną ważną kwestią jest aktualizacja programów informacyjno-wyszukiwaw-
czych. W programach tych, co najmniej raz na pół roku, powinno się aktuali-
zować języki informacyjno-wyszukiwawcze bowiem zainteresowania i żądania 
ludzi zmieniają się i dlatego konieczna jest stała oraz regularna kontrola baz 
przedmiotowych [7, s. 67].

Istotne znaczenie dla zaspokajania potrzeb informacyjnych ma ich funkcja, 
czyli to, do czego informacja ma być wykorzystana. Użytkownik tę samą infor-
mację może więc wykorzystać w inny sposób i w innym celu. Należy tu wyróżnić: 
udzielanie odpowiedzi na szczegółowe pytania, aktualizację danych, zgłębianie 
nowych danych, próbę zrozumienia tematów oraz dostarczenie nowych bodźców 
i pomysłów.

Jedną z ważnych cech potrzeby informacyjnej jest jej istota, czyli forma, w ja-
kiej informacja powinna być dostarczona. Może mieć ona charakter pojęcio-
wy, teoretyczny, historyczny, opisowy, statystyczny lub metodologiczny. Forma 
w dużej mierze zależy od odbiorcy informacji. Praktycy z zakresu nauk społecz-
nych bardzo rzadko korzystają z materiałów teoretycznych lub historycznych. 
Specjaliś ci coraz częściej korzystają z informacji opisowej i metodologicznej czy 
z danych statystycznych. Potrzeby informacyjne różnią się ponadto poziomem 
intelektualnym i poziomem kompleksowości. Informacja może być trudna do 
zrozumienia nie tylko ze względu na wymaganą wiedzę czy poziom wykształce-
nia, ale też ze względu na rodzaj streszczenia czy kondensacji, na przykład nie-
które gazety opisują tylko ogólnie bardzo skomplikowane zjawiska. W realizacji 
potrzeb informacyjnych pracownik informacji naukowej powinien zwracać więc 
uwagę na sposób myślenia i punkt widzenia użytkownika. Ponieważ istnieje bar-
dzo wiele sposobów przedstawienia jednej informacji, zawsze trzeba liczyć się 
z orientacją polityczną, podejściem pozytywnym lub negatywnym.

Cechą charakterystyczną informacji jest jej ilość. Każdy potrzebuje do rozwią-
zania problemu pewnej ilości informacji, przy czym zapotrzebowanie na infor-
mację jest u ludzi zróżnicowane. Dlatego przy realizacji potrzeb informacyjnych 
należałoby zapytać po prostu, ile dokumentów lub stron czytelnik spodziewa się 
uzyskać w odpowiedzi na swoje pytanie.

Kolejną, niezwykle istotną kwestią jest jakość informacji, która jest szczegól-
nie ważna w erze Internetu ze względu na ogromny szum informacyjny. Dlatego 
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niektórzy w poszukiwaniu informacji kierują się autorytetem twórcy informacji. 
Waga informacji zależy od nadawcy, czyli źródła informacji. Autorytet źródła 
może być związany z uprzednim jego wykorzystaniem, co oznacza, że źródło jest 
już wypróbowane i sprawdzone. Nowe źródła informacji zawsze powinny być 
traktowane krytycznie pod kątem ich wiarygodności.

Kolejną ważną cechą informacji jest jej aktualność, która jest odmiennie oce-
niana w różnych naukach. Z zagadnieniem tym jest związany problem starzenia 
się informacji, który jest wynikiem szybkich zmian: odkrycia naukowe, rozwój 
sprzętu, komputeryzacja, czynniki prawne i ekonomiczne – wszystko to powodu-
je dewaluację danych. Ważny jest również czas, który odbiorca może poświęcić 
na analizę informacji, jej czytanie i przyswajanie. Internet znacznie ułatwił przy-
swajanie aktualności i rozpowszechnianie informacji. Być może dzięki temu stał 
się tak bardzo wpływowym narzędziem. Możliwość uzyskania informacji z naj-
bardziej oddalonych miejsc świata w dowolnym momencie, w ciągu kilku chwil, 
należy postrzegać jako jeden z cudów świata.

Z badań wynika, że równie ważne jest miejsce powstania informacji. Pewne te-
maty czy zagadnienia mają charakter międzynarodowy zaś miejsce wydania do-
kumentu nie jest takie ważne. Jednak nawet w dziedzinach ścisłych użytkownicy 
będą kierować się miejscem powstania dokumentu, zaś komunikacja naukowa 
odbywa się przeważnie w języku angielskim [7, s. 40, 67].

Potrzeby informacyjne są zaspokajane w różny sposób, co jest uwarunkowane 
wieloma czynnikami, wśród których można wymienić: czynniki środowiskowe, 
osobiste oraz bariery stojące na drodze do dotarcia do informacji. Do czynników 
środowiskowych można zaliczyć środowisko, w którym jednostka się wychowu-
je, gdzie pracuje, a nawet w jakim kraju mieszka [14, s. 98]. Cechy osobowościo-
we wywierają największy wpływ na proces wyszukiwania informacji. Niektóre 
osobowości posiadają cechy psychologiczne korzystne dla wyszukiwania i gro-
madzenia informacji. Należą do nich:

• wytrwałość – chęć prowadzenia poszukiwania informacji, mimo nieuda-
nych prób;

• sumienność – konsekwentne prowadzenie poszukiwań informacji, aby nie 
zostało nic niesprawdzonego;

• systematyczność – porządek w wyszukiwaniu i przechowywaniu informacji;
• motywacja – zaangażowanie w pracę, w realizację zadania, obsługę klienta;
• wrażliwość – gotowość przyjmowania informacji od innych: przyjaciół, pra-

cowników informacji.
Inny ważny aspekt potrzeb informacyjnych związany jest z przebiegiem czyta-

nia tekstu. Zagadnienie te dotyczy problematyki psychofizycznej, która obejmu-
je proces rozumienia tekstu, jego przyswajanie oraz towarzyszące temu procesy 
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psychiczne. Posługując się specjalnie zaprojektowanymi urządzeniami bada się 
i opisuje, np. ruch gałek ocznych podczas czytania, ustala liczbę znaków graficz-
nych, jakie czytelnik spostrzega jednorazowym ruchem oka, jakie litery i części 
słów odgrywają najważniejszą rolę w odczytywaniu tych słów. Bada się również 
rolę oświetlenia w rozpoznawaniu czytanych słów, znaczenie kąta ustawienia 
książki względem oka, itp.

 Człowiek reaguje na bodźce, czyli energię z otoczenia za pomocą zmysłów, 
których zewnętrzne ogniwa stanowią wyspecjalizowane w odbiorze twory ner-
wowe, tj. receptory [12, s. 71]. Język pisma jest odbierany przez receptor wzroku; 
sygnały wizualne docierają do płata potylicznego z prawej strony mózgu. Jednak-
że bodźce pisemne przesyłane są dalej do ośrodka Wernickiego, decydującego 
o rozumieniu mowy i dopiero tam następuje rozkodowanie. Czytanie jest proce-
sem złożonym, absorbującym różne pola mózgu, ale o czytaniu ze zrozumieniem 
decyduje ośrodek rozumienia mowy [14, s. 108]. Oko podczas czytania może od-
bierać pojedyncze znaki, jak i zespoły znaków. W polu widzenia mieści się 4-15 
liter, oprócz tego w prawo od tego pola pozostaje strefa widzenia peryferyjnego 
[11, s. 25]. Zauważono zresztą, że podczas czytania oko wybiera litery „ważniej-
sze” – samogłoski i pierwsze litery, także ważniejsza jest pierwsza część słowa 
oraz górna część wiersza [11, s. 30-34]. Nasze czasy charakteryzują się czytaniem 
selektywnym, co wiąże się ze wzrostem prędkości czytania. Norma selektywnego 
czytania wynosi 800-1600 słów/min [14, s. 109]. Czytający selektywnie wybiera 
z tekstu wyłącznie te informacje, na które nastawił się uprzednio, których ocze-
kuje eliminując pozostałe. Najwyższą prędkość osiąga się przy zastosowaniu spe-
cjalnej techniki szybkiego czytania, polegającej na zmianie kierunku ruchu oka 
z poziomego na pionowy. Oko przesuwa się z góry na dół, wzdłuż wyimaginowa-
nej linii, biegnącej przez środek strony [5, s. 62-63].

Metoda badania potrzeb informacyjnych użytkownika sprowadza się do 
przekształcenia i scalania technik badawczych, wypracowanych często przez 
inne dyscypliny naukowe. Można tu wymienić analizę dokumentów urzędo-
wych, poprzez które poznajemy organizację pracy w zespole, a także potrzeby 
informacyjne użytkowników. Znane są techniki ankietowe, wywiady kwestiona-
riuszowe, testy psychologiczne. Dochodzi do tego statystyka udostępniania do-
kumentów oraz analiza treści pisemnych zapytań użytkowników, a także analiza 
dokumentów wytworzonych przez użytkowników informacji. Ważna jest rów-
nież metoda obserwacji i eksperymentu. Dzięki takim badaniom konstruuje się 
typ użytkowników: biernych lub aktywnych. Do takich użytkowników dosto-
sowuje się jakość usług informacyjnych oraz projektuje systemy informacyjno-
-wyszukiwawcze. Potrzeby informacyjne wynikają z potrzeb dziedziny, na rzecz, 
której pracuje system informacyjny a zarazem są ograniczane i konkretyzowane 
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przez użytkownika i jego cechy psychiczne. Dlatego dla sprawnego funkcjono-
wania systemu korzystne jest poznanie użytkowników i ich potrzeb informacyj-
nych [14, s. 117].
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