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Wstęp

Współpraca,  na  szczeblu  lokalnym,  regionalnym,  w  skali  kraju  i  poza  nim  –  to
wyzwanie, które stawia przed bibliotekarzami nowa rzeczywistość. Tradycyjne gromadzenie
zbiorów  dla  wąskiej  społeczności  systematycznie  zastępowane  jest  bowiem  przez
świadczenie usług zdalnych, dla szerszego grona odbiorców. Zarówno oferta nowa, jak na
przykład  przesyłanie  elektronicznych  kopii  dokumentów,  czy  zapewnienie  dostępu  do
zasobów cyfrowych za pośrednictwem repozytoriów oraz ta o tradycyjnym charakterze, do
której  należą  różnego  typu  imprezy  biblioteczne  i  wypożyczanie  zbiorów,  coraz  częściej
wymagają współpracy wielu różnych instytucji. Czasem taka kooperacja korzystna jest też ze
względu na podnoszenie poziomu oferowanej oferty lub z przyczyn finansowych. Dlatego tak
ważne jest dzielenie się przez bibliotekarzy i bibliotekoznawców wiedzą na temat możliwości
i form współpracy na różnych polach.

Niniejszy  tom  stanowi  zbiór  tekstów,  które  ilustrują  współpracę  środowiska
bibliotekarskiego.  Zawiera  zarówno  rozważania  teoretyczne  poświęcone  idei  oraz  teorii
współpracy  (została  omówiona  m.in.  teoria  konsorcjów  i  klastrów),  jak  również  zapis
doświadczeń  poszczególnych  bibliotek,  instytucji  kultury  i  nauki.  Przedstawiono  projekty,
które realizowane są z dużym rozmachem przez wiele placówek (np. Zachodniopomorskie
Porozumienie  Bibliotek,  Trójmiejski  Zespół  Biblioteczny,  Serwis  Elektroniczna  Biblioteka
Pedagogiczna SBP, Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa i inne) jak również współpracę dwóch lub
trzech partnerów, która może posłużyć za znakomity przykład zorganizowania mniejszych
społeczności.

W imieniu Autorów i własnym zachęcam do lektury, równocześnie życząc owocnej
współpracy i dziękując wszystkim Osobom zaangażowanym w przygotowanie tej książki.

Maja Wojciechowska
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Współpraca środowiska bibliotekarskiego
 w świetle badań ankietowych

Szybki  rozwój nauki  i  techniki,  postęp w elektronice i  rozwój nowych technologii,
zwiększają  popyt  na szeroko pojętą  informację.  Potrzeba dostosowania  się  do głównych
nurtów społeczeństwa informacyjnego ma niewątpliwy wpływ na zmiany w funkcjonowaniu
bibliotek.  By  sprostać  nowym  wyzwaniom  istnieje  konieczność  bacznego  obserwowania
zachodzących  we  współczesnym  świecie  przemian,  przewidywania  kierunku  zmian  i
szybkiego  podejmowania  decyzji  wychodzących  naprzeciw  wyłaniającym  się  potrzebom.
Dzięki nowym możliwościom wykorzystania sprzętu komputerowego bibliotekarze otrzymali
potężne narzędzia, których umiejętne wykorzystanie może pozwolić nie tylko na ułatwienia i
skrócenie  czasu  w  wyszukiwaniu  informacji,  lecz  również  na  nieograniczone  wprost
rozszerzenie  możliwości  dostępu  do  danych  i  zbiorów  innych  bibliotek,  w  tym  również
zagranicznych.

Każda biblioteka posiada swoje własne zbiory i kolekcje, a ich udostępnianie to jej
podstawowa funkcja.  W obecnej  dobie wciąż  rosnącego zapotrzebowania  na informację,
biblioteki  muszą  przedłożyć  społeczeństwu  jak  najszerszą  ofertę  usług.  Na  ofertę  taką
składać  się  będą  zasoby  drukowane  i  elektroniczne,  nie  tylko  własne,  lecz  i  cudze.
Użytkownika interesuje przede wszystkim to, jak szybko otrzyma potrzebne mu materiały.
Czyje one są, jest już sprawą drugorzędną. 

W  ogromnej  masie  zalewających  nas  informacji  pojawia  się  bardzo  dużo  źródeł
wątpliwych,  nie  przedstawiających  większej  wartości,  można  je  określić  mianem
„informacyjnych  śmieci”.  Dostarczając  rzetelnej  informacji,  biblioteki  mogą  sobie
zagwarantować ważną i  wyjątkową pozycję  profesjonalnej  instytucji.  Jak stwierdza  Jacek
Wojciechowski: „Zadaniem naczelnym bibliotek jest zatem ochrona mentalności: obowiązek
antyogłupialstwa, impregnacja na intelektualną sieczkę” [9, s. 3]. Biblioteki mogą pełnić taką
rolę,  gdyż dysponują odpowiednimi możliwościami jak i  umiejętnościami personelu.  Brak
natomiast jest im odpowiedniej praktyki. „Nie od wczoraj istnieje konieczność skupiania, a
nawet  scalania  struktur  bibliotecznych  –  ogniw  jednostek,  całych  bibliotek  i  zespołów
bibliotecznych wokół obowiązków, powinności, zadań. Kto się nie skupi, ten się wygłupi”
pisze Jacek Wojciechowski [10, s. 2]. Jednak aby biblioteki mogły funkcjonować skutecznie
potrzebna jest koordynacja działań w zakresie obsługi informacyjnej, tworzenia zbiorów i
kolekcji  oraz  ich  udostępniania.  W Polsce  procesy  takie  zaobserwować  możemy  przede
wszystkim w akademickich bibliotekach głównych. Pozostałe biblioteki znajdują się w stanie
kompletnego rozproszenia. „Przeważają mianowicie minibiblioteki instytutowe, nawet przy
najlepszej woli niezdolne do zapewnienia czegokolwiek, co studentom i pracownikom nauki
musi  się  współcześnie  zagwarantować"  [10,  s.  4].  Integracja  bibliotek,  nie  tylko
akademickich, w jednolitą sieć to konkretne korzyści merytoryczne.  Aby proces integracji

1 mgr  Anna  Sobiech,  Dyrektor  Biblioteki  Wyższej  Szkoły  Administracji  Publicznej  w  Ostrołęce,  e-mail:
sobiechanna@wp.pl
2 mgr  Monika  Kozłowska,  Biblioteka  Wyższej  Szkoły  Administracji  Publicznej  w  Ostrołęce,  e-mail:
turek.monika@wp.pl



objął  jak  największą  liczbę  bibliotek,  konieczne  jest  prowadzenie  rozumnej  polityki
gromadzenia zasobów drukowanych i  elektronicznych, nie tylko w wymiarze uczelni, lecz
przede wszystkim w skali międzyuczelnianej. Konieczne jest więc wprowadzenie, wspólnego
dla  wszystkich  uczelni,  bibliotecznego  systemu  wyszukiwania  informacji.  Tylko  przez
podejmowanie  takich działań można rozpocząć  dostosowywanie  naszego bibliotekarstwa
akademickiego do wymagań XXI  wieku [10,  s.  4].  Dla  wielu  bibliotek,  zwłaszcza  małych,
wejście w skład zintegrowanej sieci usług bibliotecznych jest wręcz warunkiem przetrwania.
„Współpraca, w rozmaitych formach, staje się wymaganiem obligatoryjnym: w pojedynkę
nie  można  osiągnąć  nic.  Dlatego  coraz  wyraźniej  krystalizuje  się  międzybiblioteczna
kooperacja,  w  zakresie  gromadzenia  zasobów,  wyboru,  opracowania,  a  także  usług,
przybierająca  kształt  dobrowolnych  zrzeszeń  konsorcyjnych.  To  jest  rozwiązanie
nieuniknione  nawet,  jeżeli  na  ogół  nie  lubimy  się  wzajemnie,  trzeba  przełamać  opory  i
zdecydować się na konkubinat z rozsądku” [9, s. 6]. Konieczność takich działań jest tylko
kwestią  czasu,  tym  bardziej,  że  elektronizacja  bibliotek  i  wykorzystanie  technologii
informatycznych sprzyja takim procesom. Umiejętność przystosowania się do zachodzących
zmian, elastyczność w działaniu to wymogi obecnych czasów. Kto stoi w miejscu, ten się
cofa. Z tym stwierdzeniem zgodzi się każdy.

Dostęp  do  mediów  elektronicznych,  włączając  w  to  w  szczególności  dokumenty
elektroniczne oraz dostęp do Internetu, a za jego pośrednictwem dostęp do licznych baz
danych,  zaczynających  zastępować  biblioteczne  magazyny,  jest  dziś  podstawą.  W
bibliotekach  nie  wyobrażamy  sobie  już  pracy  bez  wewnętrznej  sieci  internetowej.
Komputeryzacja  jest  jednak  dopiero  pierwszym  krokiem  do  podniesienia  efektywności  i
wydajności procesów bibliotecznych. Pojedyncze instytucje, nawet te największe, nie są w
stanie samodzielnie podołać oczekiwaniom użytkowników. Dla podwyższenia efektywności
bibliotek,  a  także  celem  obniżenia  kosztów,  pojawiają  się  rozwiązania  konsorcyjne  (w
Europie od lat sześćdziesiątych, w Polsce od połowy lat dziewięćdziesiątych). Obecnie brak
jest jeszcze jednego, powszechnie przyjętego, modelu konsorcjum, istnieje ich cała gama:
począwszy  od  luźnej  federacji  bibliotek,  aż  do  ścisłej  centralizacji  działań  [6]. Za
powstawaniem konsorcjów przemawiają względy merytoryczne i  ekonomiczne. Głównym
celem powołanego pierwszego w Polsce konsorcjum była szeroko rozumiana współpraca
bibliotek  zmierzająca  do  efektywnego  skomputeryzowania  zasobów  i  udostępniania
informacji o zbiorach, wspieranie nauki i edukacji w regionach oraz przystosowanie bibliotek
do  wymogów  Unii  Europejskiej.  „Wspólne  inicjatywy  łatwiej  uzyskiwały  akceptacje
ministerstwa i dotacje zagraniczne” [7, s. 193].

Biblioteka naukowa różni się od innych bibliotek tym, że ma zdecydowanie więcej
zadań i funkcji, pełni rolę pomocniczą zarówno dla studentów jak i dla kadry dydaktyczno-
naukowej  uczelni.  „W  celu  wypełnienia  tych  dodatkowych  zadań  musi  mieć  inny  profil
gromadzenia  zbiorów, oraz  większą  dostępność,  także  elektroniczną.  Biblioteka naukowa
musi  posiadać  opracowania  naukowe  i  podręczniki,  prowadzić  czytelnię  czasopism
naukowych,  a  także  stale  uzupełniać  swe  zbiory  o  najnowsze  pozycje”  [1,  s.  121-122].
Współpraca może przebiegać  wewnątrz  uczelni,  może też  być  skierowana na zewnątrz  i
obejmować nie tylko inne biblioteki, ale również instytucje kultury i instytucje edukacyjne,
władze lokalne, sponsorów, sferę biznesu. Współdziałanie z innymi bibliotekami to przede
wszystkim  wymiana  książek.  W  formie  zdygitalizowanej  może  objąć  nie  tylko  zbiory
książkowe, ale również wszystkie inne materiały będące w posiadaniu biblioteki. Możliwości
instytucji  funkcjonującej  w sieci  wzrastają  bardzo dynamicznie.  Biblioteka wyposażona w
odpowiednie narzędzia może rozszerzać współpracę, zaczynając od organizacji ze swojego



miasta, poprzez nawiązywanie kontaktów z bibliotekami w swoim regionie, potem w całym
kraju, zaś w końcu z instytucjami zagranicznymi.

Współpraca  z  innymi  placówkami  kulturalnymi  i  edukacyjnymi  daje  możliwość
korzystania  ze  zbiorów  tych  instytucji,  odpowiednio  do  profilu  nauczania  danej  uczelni.
Współpraca  z  władzami  lokalnymi  może  również  przynieść  obopólne  korzyści.  Biblioteki
wespół z władzami lokalnymi mogą łatwiej występować o środki z europejskich funduszy
strukturalnych,  władze  lokalne  mogą  natomiast  korzystać  z  informacji,  które  będą
wspomagały zarządzanie regionalne [1, s. 122-124].

Wszystkie te biblioteki, które dokonały zmian w swojej organizacji i funkcjonowaniu,
umożliwiając  użytkownikom  dostęp  do  globalnych  zasobów  informacyjnych,  mogą
pochwalić  się  niewątpliwymi  osiągnięciami  i  korzyściami  merytorycznymi.  Przejawiają się
one przede wszystkim zwiększeniem liczby użytkowników.

Podstawę  prowadzonej  działalności  informacyjnej  stanowi  skomputeryzowany
warsztat informacyjno-wyszukiwawczy. Do dyspozycji użytkowników są nie tylko tradycyjne
katalogi  kartkowe,  ale  również  katalog  komputerowy,  który  zapewnia  szybkie,
wieloaspektowe  wyszukiwanie  dokumentów  opracowywanych  zgodnie  z  ujednoliconymi
zasadami  katalogowania.  Automatyzacja  procesów  bibliotecznych  oraz  udostępnianie
komputerowych  serwisów  informacyjnych  umożliwia  sprawne  korzystanie  z  wypożyczeń
międzybibliotecznych, dzięki którym zyskuje się dostęp do materiałów, których nie ma w
zbiorach biblioteki. Statystyki wskazują na stale rosnące zapotrzebowanie użytkowników na
otrzymywanie  kopii  głównie  z  czasopism  zagranicznych  [8,  s.  30]. Takie  biblioteki  to
biblioteki przyszłości, to centra informacyjne, gdzie można uzyskać szybko – co jest bardzo
istotne – każdą potrzebną, wyselekcjonowaną informację.

Współpraca  międzybiblioteczna  może  przybierać  różne  formy  i  przebiegać  na
różnych poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Aby przyniosła
jak  najlepsze  efekty,  wszystkie  te  trzy  poziomy  powinny  być  ze  sobą  zharmonizowane.
Współpracując  na  poziomie  lokalnym  można  dokonywać  wzajemnej  wymiany  wykazów
prenumerowanych  czasopism,  przekazywać  spisy  literatury  potrzebnej  dla  nowych
kierunków kształcenia, wymieniać wydawnictwa oraz dzielić się doświadczeniami.

Współpraca  regionalna  łączy  biblioteki  obsługujące  społeczności  lokalne.  Jest
niezbędna  w zakresie  gromadzenia  zbiorów,  ich  ochrony,  dostępu  do  źródeł  informacji,
podnoszenia  kwalifikacji  kadr,  wymiany  doświadczeń.  Pociąga  to  za  sobą  poszukiwanie
nowych form współpracy i  ich sformalizowanie poprzez powoływanie zespołów bibliotek
naukowych. Celem podpisywanych porozumień są takie zagadnienia jak: zakup baz danych,
zakup  licencji,  wspólna  obsługa  informatyczna,  ochrona  i  przechowywanie  zbiorów,
doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników biblioteki,  czy archiwizacja zbiorów
[3]. Zespoły lub sieci regionalnej współpracy bibliotek mogą stać się wystarczająco silne, by
brać udział w ogólnoświatowych ruchach i przedsięwzięciach, przyczyniając się do dużego
znaczenia sfery dostarczania informacji [4].

Współpraca  ogólnokrajowa  może  obejmować  prowadzenie  wypożyczeń
międzybibliotecznych krajowych i zagranicznych, wymianę wydawnictw uczelnianych, udział
w  konsorcjach  bibliotek  naukowych  celem  umożliwienia  użytkownikom  dostępu  do
pełnotekstowych  baz  czasopism  elektronicznych,  wdrażanie  jednolitych  systemów
komputerowych [2].  Pod  względem  funkcjonalnym  współpraca  bibliotek  może  dotyczyć
takich  zagadnień  jak:  wymiana  informacji  w  celu  optymalizacji  polityki  gromadzenia  i
udostępniania,  wymiana  doświadczeń  ze  szczególnym  uwzględnieniem  upowszechniania
tzw. dobrych praktyk, realizacja wspólnych projektów, budowanie wspólnych standardów



pracy bibliotecznej [5].
Aby  przeprowadzić  analizę  stopnia  współpracy  polskich  bibliotek,  na  przełomie

marca i kwietnia 2010 r. przeprowadzono badania ankietowe. Celem badania było uzyskanie
informacji,  jaki poziom osiągnęła i jakie przybiera formy współpraca bibliotek naukowych
uczelni niepublicznych. Ankieta zawierała 15 pytań. Odpowiedziały na nią 84 biblioteki ze
146, do których została skierowana. 

Dwa  pierwsze  pytania  dotyczyły  wypożyczeń  międzybibliotecznych  krajowych  i
zagranicznych.  Z  przeprowadzonych  badań  wynika,  iż  krajowe  wypożyczenia
międzybiblioteczne prowadzi ponad 70% ankietowanych. Z tego zdecydowana większość, bo
prawie 90% mieści się w przedziale obejmującym współpracę z 1-20 bibliotekami. Natomiast
zagranicznymi  wypożyczeniami  międzybibliotecznymi  pochwalić  się  mogło  tylko  15%
ankietowanych bibliotek.  Prawie  1/3 badanych  instytucji,  bo  aż  30%,  nie  prowadzi  więc
żadnych wypożyczeń międzybibliotecznych (rys. 1). 

Rys. 1 . Wypożyczenia międzybiblioteczne

Źródło: opracowanie własne

Powstające  nowe  kierunki  kształcenia,  stale  wzrastająca  liczba  użytkowników,  a
jednocześnie wzrost kosztów związanych z zakupem księgozbioru powodują,  że biblioteki
działając  pojedynczo  nie  są  w  stanie  zaspokoić  wszystkich  oczekiwań  i  wymagań
użytkowników. Nie jest to problem tylko małych bibliotek. Nawet największe instytucje stają
przed  tą  samą  kwestią.  Realizacja  zamówień  czytelniczych  poprzez  wypożyczalnię
międzybiblioteczną  pozwala  na  obsługę  użytkownika  przez  całą  grupę  bibliotek,  chociaż
kontaktuje  się  on  tylko  z  jedną  placówką.  Zamiast  dublować  swoje  kolekcje,  instytucje
biblioteczne mogą i powinny wzajemnie się uzupełniać. W ten sposób zwiększą liczbę swoich
użytkowników, którzy znacznie chętniej będą korzystać z ich usług.

Na pytanie: „Czy Twoja Biblioteka podpisała porozumienie z innymi bibliotekami o
wzajemnym korzystaniu ze zbiorów przez studentów i pracowników uczelni?" odpowiedzi
twierdzącej  udzieliło  63% ankietowanych.  Większość,  bo aż  50% czytelników korzysta ze
zbiorów na miejscu, wypożyczenia do domu stanowią ponad 32%.

Kolejne pytanie dotyczyło prowadzenia wymiany wydawnictw uczelnianych z innymi



bibliotekami.  Wymianę  taką  prowadzi  ok.  91%  badanych  bibliotek,  z  tego  43%
ankietowanych w przedziale 21-40 bibliotek, ok. 33% w przedziale do 20 bibliotek, a ponad
12% w przedziale 41-60 bibliotek. Z większą liczbą bibliotek (w przedziałach do 80, 100 i
powyżej 100) wymianę prowadzi łącznie 12% instytucji. Jak wynika z analizy otrzymanych
odpowiedzi,  wymiana  wydawnictw  uczelnianych  jest  najbardziej  popularną  formą
współpracy  ankietowanych bibliotek.  Na żadne  z  innych  pytań  ankiety  nie  uzyskano  tak
wysokiego procentu odpowiedzi twierdzących (rys. 2).

Rys. 2. Wymiana własnych wydawnictw uczelnianych

Źródło: opracowanie własne

Na pytanie: „Czy biblioteka prowadzi wymianę dubletów i druków niezwiązanych z
profilem  zbiorów  z  innymi  bibliotekami?”  twierdząco  odpowiedziało  tylko  37%
ankietowanych bibliotek, z tego 80% w przedziale do 20 bibliotek, pozostałe w przedziale
21-40  bibliotek.  A  przecież  obok  zakupu  i  darów  wymiana  biblioteczna  jest  jednym  z
podstawowych sposobów powiększania zbiorów. Ten sposób kształtowania swoich zasobów
biblioteki  wykorzystują  już  od  dawna.  Jest  to  także  sposób  na  pozbycie  się  materiałów
zbędnych.

Dwa pytania dotyczyły uczestnictwa w konsorcjach. Na pierwsze – „Czy biblioteka
uczestniczy  w  konsorcjach  bibliotek  celem  umożliwienia  czytelnikom  dostępu  do
pełnotekstowych  baz  czasopism  elektronicznych?”  twierdząco  odpowiedziało  67%
ankietowanych. Do najczęściej kupowanych przez bibliotekarzy baz można zaliczyć zasoby
EBSCO.  Drugie pytanie dotyczyło  uczestnictwa w konsorcjach dających dostęp do innych
źródeł  elektronicznych.  Tylko  ok.  28%  bibliotek  udzieliło  na  to  pytanie  odpowiedzi
twierdzącej. O niewątpliwych korzyściach płynących z uczestnictwa w konsorcjach informują
wszystkie  korzystające  z  tej  formy  współpracy  biblioteki.  Konsorcjum gwarantuje  swoim
członkom szereg usług realizowanych wspólnie tak,  by były przede wszystkim opłacalne.
Łączenie się w konsorcja pomaga negocjować korzystniejsze (niż w przypadku pojedynczej
prenumeraty)  warunki  korzystania  z  czasopism  odpłatnych.  Wdrożenie  w  bibliotekach



nowoczesnych technik i udostępnianie multimedialnych zbiorów pociąga za sobą wysokie
nakłady  finansowe.  Dzięki  przedsięwzięciom o  charakterze  konsorcyjnym można  uzyskać
środki na dofinansowanie ze źródeł dodatkowych. Przy dotyczącej nas wszystkich szczupłości
środków finansowych, aż 1/3 z ankietowanych bibliotek nie korzysta z tej formy współpracy. 

Instytucje  należące  do  konsorcjów,  w  trakcie  realizacji  programów,  nawiązują
kontakty z bibliotekami zagranicznymi, które wykorzystywane są w bieżącej pracy placówek
[11].  Na  pytanie  dotyczące  utrzymywania  kontaktów  z  bibliotekami  zagranicznymi
twierdząco odpowiedziało tylko 22% ankietowanych.

Zaledwie 15% bibliotek współpracuje w tworzeniu bibliograficznych baz danych. Są
to głównie bazy artykułów z czasopism naukowych. Elektroniczna droga dostępu do zbiorów
i materiałów to przyszłość. Zakłada się, że jest to forma najtańsza i najszybsza. Będzie to
najprawdopodobniej  najczęściej  wykorzystywany  i  dominujący  sposób  pozyskiwania
informacji. Zasoby biblioteki udostępnione w wersji elektronicznej będą wykorzystywane w
dużo  większym  zakresie.  Dlatego  też,  mając  przed  sobą  taką  perspektywę,  biblioteki
powinny starać się przedstawić jak najwięcej swoich zasobów w formie cyfrowej.

Dwa  pytania  ankiety  dotyczyły  współorganizowania  i  organizowania  szkoleń,
seminariów, warsztatów lub tym podobnych inicjatyw. Procentowo odpowiedzi kształtowały
się  bardzo  podobnie:  we  współorganizowaniu  uczestnictwo  wykazało  ponad  44%,  a  w
organizowaniu 48% bibliotek, większość, bo 67% i 69% w przedziale do 5 inicjatyw (rys. 3).

Rys. 3. Biblioteki organizujące i współorganizujące konferencje, szkolenia itp.

Źródło: opracowanie własne

Zaledwie  18,5%  ankietowanych  bibliotek  organizuje  praktyki  zawodowe  dla
studentów. Uczestnictwo w wyjazdach,  wycieczkach szkolnych,  stażach i  praktykach oraz
zwiedzaniu bibliotek wykazało 61% badanych.

Na pytanie: „Czy pracownicy biblioteki  działają na rzecz stowarzyszeń i  jakich?” –
63% badanych wykazało taką działalność, głównie w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.
SBP  jest  doskonałym  forum  współpracy  dla  środowiska  bibliotekarskiego,  jest  dobrym



miejscem  rozwijania  kontaktów  wewnętrznych,  ale  również  pomostem  i  narzędziem
komunikacji  ze  środowiskiem  zewnętrznym.  Różnego  rodzaju  organizacje  zawodowe
integrujące bibliotekarzy, wyznaczające nowe kierunki rozwoju i definiujące problemy, które
należy  rozwiązać  w  celu  usprawnienia  pracy,  odgrywają  ważną  rolę  i  mogą  być  bardzo
pomocne. Jednak, jak wykazują wyniki ankiety, pracownicy aż 1/3 badanych bibliotek nie
korzystają z tego typu działalności. 

Ostatnie  pytanie  związane  było  ze  sposobami  kontaktowania  się  z  pracownikami
innych bibliotek. Najczęściej bibliotekarze kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej
(85% odpowiedzi), rozmów telefonicznych (83%) oraz osobiście (74%). Fora i listy dyskusyjne
stanowią odpowiednio 11% i 7% kontaktów pracowników bibliotek.

Jedną z najlepszych form wymiany doświadczeń, wiedzy, wyrażania opinii i dzielenia
się pomysłami oraz problemami są spotkania bezpośrednie. Obecnie na pierwsze miejsce
wysuwa się Internet, który jest doskonałym narzędziem do dyskusji i nawiązywania nowych
kontaktów.  Jest  środkiem  bardzo  wygodnym,  bo  pozwala  na  komunikowanie  się  i
nawiązywanie znajomości praktycznie bez ruszania się z miejsca. Nic chyba jednak nie jest w
stanie zastąpić spotkań i dyskusji bezpośrednich.

Rozwój  nowych  technologii,  postęp  w  elektronice,  popyt  na  szeroko  pojętą
informację,  przyczyniają  się  do zmian  w funkcjonowaniu bibliotek  i  wymuszają  potrzebę
podejmowania  działań,  których  efektem  będzie  jak  najlepsze  zaspokojenie  szybko
zmieniających się ludzkich oczekiwań. W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do informacji w
każdej dziedzinie życia jest wyjątkowo szybki i łatwy, u czytelnika wzrasta świadomość jego
praw.  Aby  sprostać  tym  wymaganiom  bibliotekarze  muszą  współpracować  z  innymi
bibliotekami,  punktami  informacyjnymi,  lokalnymi  izbami  gospodarczymi,  organizacjami
studenckimi  itp.  Powinny  włączać  się  także  aktywnie  w  działania  promocyjne  innych
instytucji  wspierających  przedsiębiorczość,  innowacyjność,  czytelnictwo.  Biblioteka
postrzegana będzie wtedy, jako instytucja nieobojętna na problemy lokalnej społeczności i
uczestnicząca w jej życiu. Sama z kolei pozyskać może cenne materiały, poszerzyć wiedzę,
przygotować grunt pod prace nad wspólnymi projektami, a także, co jest nie mniej ważne –
pozyskać sponsorów.

W środowisku bibliotekarskim bardzo dużo mówi się o konieczności współdziałania.
Wszyscy zdają sobie sprawę z płynących z niego korzyści, a jednocześnie, jak potwierdzają to
wyniki  przeprowadzonej ankiety,  biblioteki,  szczególnie naukowe, mają wciąż problemy z
rozwinięciem  prawdziwej,  efektywnej  współpracy,  która  może  przynieść  niesłychane
korzyści, zarówno nim samym, jak i ich użytkownikom.
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Współpraca bibliotek naukowych w Polsce w wybranych
aspektach – próba analizy

pierwszego dziesięciolecia XXI wieku

Współpraca  polskich  bibliotek  naukowych  jest  ściśle  związana  z  rozwojem
bibliotekarstwa  naukowego.  Przechodziła  ona  przez  różnorakie  fazy  rozwoju.  W  2005  r.
Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Szczecińskiego  zorganizowała  konferencję  na  temat
wzorców współpracy bibliotek naukowych w Polsce, na której przedstawiono współczesne
metody  pracy  i  formy  kooperacji  bibliotek.  W  niniejszym  rozdziale  próbowano  dokonać
próby  analizy  działań  dotyczących  zwłaszcza  współpracy  krajowej  i  międzynarodowej
bibliotek uniwersyteckich, głównie w ostatnim pięcioleciu, i odpowiedzieć na pytanie, czy ten
okres to czas rozwoju?

W  ostatnich  latach,  wraz  z  rozwojem  technologii  teleinformatycznych,  biblioteki
przejawiają  aktywność  w  rozwijaniu  usług  informacyjno-bibliotecznych,  zrzeszają  się  w
konsorcja  i  podejmują współpracę przy  opracowywaniu nowych projektów,  związanych  z
wykorzystaniem wspólnych baz i katalogów centralnych oraz wymianą danych. Wiadomo, że
żadna biblioteka nie sprosta współczesnym wyzwaniom w pojedynkę, natomiast współpraca
przynosi  korzyści  w  postaci  poprawy  dostępu  do  źródeł  informacji.  Ponadto  może  ona
rozciągać się na inne płaszczyzny działalności:

 zmiany organizacyjne podnoszące efektywność zarządzania środkami finansowymi;
 tworzenie atrakcyjnego wizerunku biblioteki w dalszym otoczeniu;

 zdobywanie nowych partnerów do współpracy [5, s. 29].
Do najważniejszych form współpracy należy współtworzenie katalogów centralnych

(np.  NUKAT,  SYMPONET),  baz  bibliograficznych  (np.  BazTech,  PSJC),  kolekcji  bibliotek
cyfrowych,  ujednolicanie  zasad  ich  tworzenia  oraz  wykorzystanie  wspólnej  platformy
udostępniania (dLibra). Większość bibliotek naukowych prowadzi wymianę wydawnictw oraz
współdziała w ramach ogólnokrajowego systemu wypożyczeń międzybibliotecznych [6].

Na krajową współpracę bibliotek w ostatnim dziesięcioleciu największy wpływ miała
integracja  środowiska wokół  idei  tworzenia katalogu centralnego.  Narodowy Uniwersalny
Katalog  Centralny  NUKAT  stanowi  kontynuację  współdziałania  bibliotek  akademickich  w
zakresie  budowania  kartoteki  haseł  wzorcowych.  Prace  koncepcyjne  nad  katalogiem
scentralizowanym rozpoczęły się w styczniu 1998 r.,  natomiast uruchomiony został  on w
połowie  2002  r.  [1].  Narodowy  Uniwersalny  Katalog  Centralny  doczekał  się  już  wielu
opracowań, dlatego też nie będziemy poświęcać więcej uwagi temu tematowi, choć należy
stwierdzić, że od czasu powstania katalogu rozwój współpracy bibliotek przy jego tworzeniu
wciąż  następuje  i  w obecnej  chwili  NUKAT skupia  aż  99  polskich  bibliotek  uczelnianych.
Jednakże  ich  współdziałanie  instytucjonalne  w  obecnym  czasie  to  nie  tylko  budowanie

1 mgr  Urszula  Poślada,  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej,  e-mail:
u.poslada@poczta.umcs.lublin.pl
2 mgr  Grzegorz  Szczypa,  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej,  e-mail:
u.poslada@poczta.umcs.lublin.pl



Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego, ale również kooperacja przy budowaniu
środowiskowych  bibliotek  cyfrowych,  środowiskowych  katalogów  on-line,  jak  i  przy
tworzeniu  środowiskowych  systemów  udostępniania  baz  danych.  Środowiskowe
oprogramowanie, dające możliwość zdalnego i jednoczesnego przeszukiwania bibliotecznych
baz katalogowych współpracujących ze sobą jednostek uczelnianych, stało się wręcz normą
w europejskim bibliotekarstwie.  Ten  styl  pracy  zastosowany  jest  również  w bibliotekach
polskich,  choć  przykładów  na  funkcjonowanie  środowiskowych  katalogów  bibliotecznych
wcale nie jest zbyt wiele. Należą do nich: 

1. FIDKAR  Wrocławskich  Bibliotek  Naukowych  –  multiwyszukiwarka  działająca  od  30
września  2006  r.  na  serwerze  Papieskiego  Wydziału  Teologicznego,  obejmująca
katalogi  i  bazy  bibliograficzne  pięciu  bibliotek  wyższych  uczelni  wrocławskich:
Uniwersytetu  Wrocławskiego,  Politechniki  Wrocławskiej,  Uniwersytetu
Przyrodniczego,  Akademii  Wychowania  Fizycznego  i  Papieskiego  Wydziału
Teologicznego oraz Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej.

2. Wirtualny Katalog Lubelskich Bibliotek Naukowych, funkcjonujący od 2005 r.
3. Katalog Wspólny Bibliotek Poznańskich, dostępny z platformy Katalogu Rozproszonych

Bibliotek Polskich (KaRo).
4. Katalog  Krakowskiego  Zespołu  Bibliotecznego,  działający  w  obecnej  wersji  od

2001/2002 r.
5. Łódzka Akademicka Sieć Biblioteczna, działająca od 2000 r.

W  ramach  istniejącego  konsorcjum  bibliotek  łódzkich,  w  2003  r.  podjęto  również
inicjatywę  opracowania  wspólnego  oprogramowania  dla  przeszukiwania  zeskanowanych
katalogów  kartkowych,  dostępnych  pod  wspólnym  mianem  KKK  Łódzka  Akademicka  Sieć
Biblioteczna Komputerowy  Katalog  Kartkowy.  Ciekawą  inicjatywą  współpracy,  w  ramach
tworzenia sieciowych katalogów międzybibliotecznych, jest Katalog czasopism zagranicznych
w bibliotekach Wrocławia i Opola, prowadzony od 1991 r. oraz podobny katalog czasopism
zagranicznych  w  bibliotekach  poznańskich,  prowadzony  od  końca  lat  dziewięćdziesiątych
przez  Bibliotekę  Uniwersytecką  w  Poznaniu.  Analizując  tego  typu  katalogi  można  się
zastanawiać,  czy  nie  jest  to  powielenie  inicjatywy  podjętej  dziesiątki  lat  wcześniej  przez
Bibliotekę Narodową,  tworzącą  centralny  katalog  czasopism zagranicznych  w bibliotekach
polskich. Należy mieć jednak na uwadze obecne tendencje do przekazywania szczegółowych
informacji  o  zasobach  regionalnych.  Właśnie  tego  typu  bazy,  a  nie  katalogi  centralne,
umożliwiają  szybką  orientację  w  zbiorach  danego  regionu.  Możemy  tylko  żałować,  że
zarówno  wrocławski  jak  i  poznański  katalog  czasopism  zagranicznych  pozostał  w  tak
archaicznej formie i nie uwzględnia informacji o dostępie do wersji elektronicznej. 

Doskonałym wzorem dla  polskich  bibliotek  może  być  niemiecki  katalog  czasopism
elektronicznych  Elektronische  Zeitschriftenbibliotek,  który  jest  sprawnym  narzędziem
umożliwiającym szybką orientację i dostęp do zasobów elektronicznych. Biblioteka czasopism
elektronicznych (EZB) jest projektem Biblioteki Uniwersyteckiej w Regensburgu. Uczestniczy
w nim obecnie ponad 551 bibliotek uniwersyteckich oraz ośrodków naukowo-badawczych
głównie z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Pod koniec 2000 r. dołączyła do nich Czeska Biblioteka
Narodowa, a od 2003 r.  ze strony polskiej  współpracę przy  tworzeniu katalogu czasopism
elektronicznych podjęła  Biblioteka  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu.  EZB
umożliwia  komfortowy dostęp  do  pełnotekstowych  czasopism  elektronicznych,  które
określona biblioteka udostępnia w ramach licencji oraz indywidualnych subskrypcji, a także
do  czasopism  w  wolnym  dostępie  internetowym.  Jak  dotąd  w  Polsce  nie  podjęto  prób
utworzenia zbiorczej bazy informującej użytkowników o dostępie do oferowanych przez nie



elektronicznych  czasopism  zagranicznych,  a  przecież  właśnie  tego  typu  źródło  miałoby
kolosalny  wpływ na  rozwój  współpracy  w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych  i  na
ogromne  skrócenie  czasu  poszukiwań  tekstu  źródłowego.  Dziś,  gdy  nikogo  nie  dziwi  już
powszechna dostępność infrastruktury sieciowej,  a przydatności  techniki  cyfrowej nikt nie
kwestionuje, pojawiają się inne problemy. Przedmiotem dyskusji  staje się choćby zjawisko
współistnienia zasobów oferujących środowisku akademickiemu podobne, a niejednokrotnie
te same źródła informacji naukowej [4]. Tak więc tego typu baza miałaby również doskonałe
zastosowanie przy podejmowaniu decyzji o kupnie czasopism w wersji online przez ośrodki
akademickie  i  w  ten  sposób  mogłaby  być  pomocnym  narzędziem  do  wyeliminowania
dublujących  się  źródeł,  dostępnych  w  danym  regionie.  Realizacją  tej  idei  zdaje  się  być
uruchomiony w 2009 r.  Rozproszony Katalog  Bibliotek  –  RoK@Bi.  Powstaje  on w ramach
Zachodniopomorskiego  Sytemu  Informacji  Region@lnej  i  N@ukowej  tworzonego  przez
Książnicę  Pomorską  oraz  Zachodniopomorskie  Porozumienie  Bibliotek,  w  skład  którego
wchodzą  biblioteki  szkół  wyższych  Szczecina  i  inne  biblioteki  instytucji  kultury  w
województwie zachodniopomorskim.

Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu jest właściwie portalem
utworzonym z trzech odrębnych baz, na które składają się:

1. Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina –  umożliwiający przeszukiwanie
różnych zasobów elektronicznych wszystkich bibliotek publicznych i uczelnianych na
terenie miasta Szczecina.

2. Portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa zachodniopomorskiego, który
docelowo  pozwoli  na  jednoczesne  przeszukanie  różnych  zasobów  elektronicznych
wszystkich bibliotek  publicznych  i  uczelnianych  znajdujących  się  w obrębie  całego
województwa zachodniopomorskiego.

3. Portal  elektronicznych  zasobów bibliotek  polskich  i  zagranicznych  –  umożliwiający
przeszukiwanie  zarówno  zasobów  bibliotek  Szczecina,  Koszalina,  całego
województwa zachodniopomorskiego, innych polskich i zagranicznych bibliotek, baz
danych, jak i zasobów Internetu.
Zadaniem  Rozproszonego  Katalogu  Centralnego  Bibliotek  Szczecina  i  Regionu  jest

scalenie  zasobów  informacyjnych,  katalogów  online,  naukowych  bazy  danych,  czasopism
elektronicznych, bibliografii regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach
bibliotecznych  w  Książnicy  Pomorskiej  oraz  bibliotekach  akademickich  i  publicznych
województwa zachodniopomorskiego. Dzięki temu katalogowi – jak planują jego twórcy –
zespolone  zostaną  również  elektroniczne  zasoby  informacyjne  innych  polskich  i
zagranicznych  bibliotek  i  w  ten  sposób  udostępniane  będą  za  pośrednictwem  jednolitej
platformy cyfrowej. Wydaje się, że wdrożenie nowej platformy RoK@Bi umożliwi integrację
katalogów  bibliotecznych  wszystkich,  na  pewno  szczecińskich  i  regionalnych,  a  z  czasem
może też pozostałych uczelni, niezależnie od systemu bibliotecznego, jaki w danej bibliotece
funkcjonuje.  Zapewni  jeden  interfejs,  za  pomocą  którego  możliwe  będzie  przeszukanie
wszystkich  dostępnych  katalogów  oraz  jednolity  dostęp  do  usług  elektronicznych,
oferowanych  przez  poszczególne  biblioteki.  W  systemie  tym  możliwe  będzie  dołączenie
bibliograficznych  baz  danych  i  baz  czasopism  elektronicznych  prenumerowanych  przez
biblioteki akademickie. Są to początki działania tego katalogu i czas okaże, czy stanie się on
tak przydatną i funkcjonalną bazą, jaką się wydaje dzisiaj.

Kolejnym,  chyba  najbardziej  aktywnym  przejawem  współpracy
międzyinstytucjonalnej  wśród  naukowych  bibliotek  polskich,  jest  budowanie
środowiskowych bibliotek cyfrowych. Jak wskazuje raport Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa



Narodowego  pod  tytułem:  Program  digitalizacji  dóbr  kultury  oraz  gromadzenia,
przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-20 digitalizację polskich
zasobów  kultury,  prowadzoną  przez  biblioteki  i  muzea  oraz  ośrodki  audiowizualne,
charakteryzuje rozproszenie inicjatyw oraz brak koordynacji działań (…). Większość instytucji
kultury nie jest w stanie finansować  wyposażenia pracowni digitalizacyjnych oraz procesu
digitalizacji  z  własnego  budżetu,  dlatego  też  z  konieczności  prace  te  są  finansowane
doraźnie, z funduszy strukturalnych, dotacji celowych czy projektów międzynarodowych, co
nie  zapewnia  pracom  digitalizacyjnym  ciągłości  [3].  Z  tej  również  przyczyny  spora  część
polskich bibliotek cyfrowych jest prowadzona przez konsorcja biblioteczne, którym łatwiej
jest  ubiegać  się  o  dofinansowanie.  W  skład  konsorcjów  bibliotecznych  wchodzą
najważniejsze biblioteki naukowe i publiczne danego regionu Polski. I tak np. Wielkopolska
Biblioteka  Cyfrowa  jest  rezultatem  współpracy  15  placówek,  w  tym  m.in.:  Biblioteki
Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza,  Biblioteki  Raczyńskich,  Biblioteki  Kórnickiej  PAN  oraz
Biblioteki  Poznańskiego  Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk;  Śląska  Biblioteka  Cyfrowa  jest
budowana  przez  konsorcjum  ponad  30  bibliotek  z  terenu  Górnego  Śląska  oraz  Śląska
Opolskiego; Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową tworzą 4 biblioteki i 3 instytucje kultury
z Torunia i Bydgoszczy, a Małopolską  Bibliotekę  Cyfrową  – ponad 15 bibliotek i archiwów.
Dzięki  współpracy  w  ramach  konsorcjów  zasoby  bibliotek  cyfrowych  wykazują  dużą
dynamikę  wzrostu.  W  ciągu  ostatnich  pięciu  lat  do  już  istniejących  cyfrowych  bibliotek
konsorcyjnych,  takich jak Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Kujawsko-Pomorska Biblioteka
Cyfrowa,  Akademicka  Biblioteka  Cyfrowa  –  Kraków,  budowanych  w  wyniku  współpracy
bibliotek naukowych, dołączyły:

 Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa – utworzona w wyniku przekształcenia się w 2005 r.
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w środowiskową bibliotekę, otwartą na
współpracę  z  bibliotekami  w  całym  regionie,  a  w  2006  r.  powstało  Konsorcjum
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

 Podlaska Biblioteka Cyfrowa – założona w 2005 r.  z inicjatywy Konsorcjum Bibliotek
Naukowych Miasta Białegostoku.

 Śląska Biblioteka Cyfrowa – utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Biblioteką
Śląską a Uniwersytetem Śląskim w 2006 r.

 Zachodniopomorska  Biblioteka  Cyfrowa  „Pomerania”  –  założona  w  2009  r.  przez
biblioteki Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek.

 Pomorska  Biblioteka  Cyfrowa  –  utworzona  w  2009  r.  w  wyniku  współpracy
Politechniki  Gdańskiej,  Uniwersytetu  Gdańskiego,  Gdańskiego  Uniwersytetu
Medycznego i wielu innych uczelni Gdańska oraz innych instytucji wojewódzkich.
Wszystkie  wymienione  wyżej  biblioteki  cyfrowe  charakteryzuje  wspólna  cecha.

Powstały  one  dzięki  współpracy  bibliotek  uniwersyteckich,  czy  ogólnie  akademickich.  W
większości wypadków, w konsorcyjnych bibliotekach cyfrowych, wiodącym ośrodkiem jest
właśnie  biblioteka  akademicka.  Widoczne  jest  to  nie  tylko  w  zawartych  umowach
powstawania  danej  konsorcyjnej  biblioteki  cyfrowej,  ale  również  w  stopniu  aktywności
poszczególnych instytucji składających się na dane konsorcjum. Analizując wyżej wymienione
biblioteki  można  zauważyć  stałą  zależność  –  instytucje,  z  inicjatywy  których  powstało
konsorcjum,  są  najaktywniejsze  w  ramach  digitalizacji  zbiorów.  I  tak  w  wypadku
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej faktycznie wiodącymi bibliotekami są Biblioteka Politechniki
Wrocławskiej  i  Zakład  Narodowy  im.  Ossolińskich,  w  Kujawsko-Pomorskiej  Bibliotece
Cyfrowej  –  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Toruniu  i  Biblioteka  Uniwersytetu  Kazimierza
Wielkiego  w Bydgoszczy,  w  Podlaskiej  Bibliotece  Cyfrowej  –  Biblioteka  Uniwersytetu  im.



Jerzego  Giedroycia  w  Białymstoku,  w  Pomorskiej  Bibliotece  Cyfrowej  –  Biblioteka
Uniwersytetu  Gdańskiego,  w  Śląskiej  Bibliotece  Cyfrowej  –  Biblioteka  Śląska  wespół  z
Biblioteką  Uniwersytetu  Śląskiego,  w  Wielkopolskiej  Bibliotece  Cyfrowej  –  Biblioteka
Kórnicka  PAN  i  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Poznaniu.  Tendencję  tę  obrazują  rysunki
przedstawiające  procentowe  zróżnicowanie  wpływów  zdigitalizowanych  publikacji do
poszczególnych  bibliotek  cyfrowych.  Zestawienie  praw  do  publikacji  w  poszczególnych
bibliotekach składających się na biblioteki cyfrowe zostało wykonane 10 kwietnia 2010 r.

Rys. 1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji

Źródło: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/pubstats?statType=15

Rys. 2. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji

Źródło: http://kpbc.umk.pl/dlibra/pubstats?statType=15

Rys. 3. Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji



Źródło: http://pbc.biaman.pl/dlibra/pubstats?statType=16

Rys. 4. Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji

Źródło: http://pbc.gda.pl/dlibra/pubstats?statType=16

Rys. 5. Śląska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji



Źródło: http://www.sbc.org.pl/dlibra/pubstats?statType=16

Rys. 6. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Zestawienie praw do publikacji

Źródło: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/pubstats?statType=495

Powyższe wykresy wskazują, że rozmiar podejmowanych prac przy budowie bibliotek
cyfrowych, wśród współdziałających ze sobą instytucji, nie jest taki sam. Wynika to głównie z
faktu,  że  do  konsorcjów  przystępują  instytucje  o  różnym  potencjale  i  różnym  stopniu
rozwoju.  Na  ogół  placówkami  integrującymi  i  stymulującymi  współpracę  są  prężne  i
nowoczesne biblioteki uniwersyteckie i biblioteki naukowe. Można by pokusić się o wniosek,
że  konsorcja  potrzebne  są  głównie  do  ubiegania  się  o  dotacje  unijne,  rządowe  czy
samorządowe. Jednak takie stwierdzenie byłoby wielce krzywdzące dla współpracujących ze
sobą  bibliotek.  Oczywiście  część  środków  finansowych  uzyskanych  przez  dane  konsorcja
pochodzi  z  różnorakich  funduszy  strukturalnych  i  w  tym  wypadku  na  pewno  fakt
występowania o dotację grupy współpracujących ze sobą instytucji  ma istotne znaczenie.
Jednak w większości biblioteki cyfrowe finansowane są ze środków wypracowanych przez
dane instytucje wchodzące do konsorcjum. Jak widać po liczbie zdigitalizowanych obiektów,
są  to  środki  pochodzące  głównie  z  bibliotek  uniwersyteckich  czy  też  innych  bibliotek



naukowych. Celem tworzenia konsorcjów przy powstawaniu bibliotek cyfrowych było i jest
udostępnienie  w  wersji  zdigitalizowanej  jak  największej  ilości  zarówno  zabytków
piśmiennictwa,  unikatowej  literatury  regionalnej,  jak  i  naukowej  literatury  współczesnej.
Zrealizowanie tych założeń nie byłoby możliwe bez współpracy wielu różnych bibliotek. Tym
dziwniejszym wydaje się odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na list z
23 lutego 2010 r., wystosowany przez Radę Wykonawczą Konferencji Dyrektorów Bibliotek
Akademickich Szkół Polskich, w sprawie pominięcia bibliotek naukowych wśród podmiotów
uprawnionych  do  wnioskowania  o  dofinansowanie  w  ramach  programu  Zasoby  cyfrowe
Priorytet  1:  Digitalizacja  materiałów  bibliotecznych.  Ministerstwo,  na  sugestię  Rady
Wykonawczej,  że  znaczący  udział  w  tworzeniu  regionalnych  bibliotek  cyfrowych  mają
biblioteki  szkół  wyższych,  w  tym  biblioteki,  których  zbiory  tworzą  narodowy  zasób
biblioteczny, odpowiedziało, że „program został skierowany przede wszystkim do instytucji
kultury  oraz  archiwów  państwowych,  jako  instytucji  strategicznych  z  punktu  widzenia
realizacji polityki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…) Z formalnego punktu
widzenia  biblioteki  [akademickie]  podlegają  bezpośrednio  pod  Ministerstwo  Nauki  i
Szkolnictwa Wyższego i finansowane są z jego budżetu”. Jak widać z tej wypowiedzi, problem
braku wspólnej polityki rządu wobec wszystkich rodzajów bibliotek polskich, niejednokrotnie
kładzie cień na podejmowanych formach działalności i współpracy tych instytucji.

Sukcesem  ostatnich  lat,  w  ramach  prowadzonej  przez  polskie  biblioteki  naukowe
współpracy  zagranicznej,  jest  doprowadzenie  do  włączenia  w  grudniu  2009  r.  Federacji
Bibliotek  Cyfrowych,  a  co  za  tym  idzie  większości  polskich  bibliotek  cyfrowych,  do
Europejskiej  Biblioteki  Cyfrowej  Europeana,  będącej  sztandarową  inicjatywą  Komisji
Europejskiej. Europeana skupia obecnie ponad 5 milionów obiektów, z czego 5,5% pochodzi
z Polski.

Kolejnym  przykładem  współpracy  zagranicznej,  prowadzonej  przez  biblioteki
naukowe, jest przystąpienie w 2010 r. 27 polskich bibliotek akademickich do współtworzenia
portalu DART-Europe, który umożliwia dotarcie do elektronicznych wersji dyplomowych prac
badawczych z szesnastu krajów europejskich.  DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i
konsorcjów  bibliotecznych  pracujących  wspólnie  nad  poprawą  możliwości  powszechnego
dostępu do prac dyplomowych i dysertacji  powstających w Europie. Wspierane jest przez
Stowarzyszenie  Europejskich  Bibliotek  LIBER  (Ligue  des  Bibliothèques  Européennes  de
Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library
of Theses and Dissertations (NDLTD).  We wspólnej  europejskiej  bazie jest  już ponad 130
tysięcy naukowych prac dyplomowych,  które powstały na ponad 230 uczelniach.  Polskim
partnerem  DART-Europe  jest  Poznańskie  Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe.  W  tym
momencie  największymi  polskimi  zbiorami  dysertacji,  dostępnymi  w  bazie  DART-Europe
może się  poszczycić  Biblioteka Uniwersytetu Medycznego im.  Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu – 314 prac, następnie Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – 297
prac, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego – 179 prac i Politechnika Wrocławska – 173 prace. 

Oprócz najnowszych działań w zakresie współpracy zagranicznej należy odnotować
prace  prowadzone  od  2003  r.  przez  Bibliotekę  Uniwersytetu  Wrocławskiego  w  ramach
realizowanego w krajach Europy Środkowej i  Wschodniej  projektu Central  East  European
MASTER,  którego  celem  jest  tworzenie  bazy  MANUSCRIPTORIUM,  czyli  komputerowego
katalogu rękopisów w języku XML według standardów MASTER (Manuscript Access through
Standard  for  Electronic  Records).  Projekt  Manuscriptorium  tworzy  wirtualne  środowisko
badań,  zapewniające dostęp  do wszystkich istniejących  dokumentów cyfrowych w sferze
zasobów  obejmujących  książki  historyczne  (manuskrypty,  inkunabuły,  stare  druki,  mapy,



statuty i inne typy dokumentów). Te historyczne zasoby rozproszone w różnych bibliotekach
cyfrowych  na  świecie  są  obecnie  dostępne  poprzez  jeden  wspólny  interfejs  biblioteki
cyfrowej. Serwis w tej chwili udostępnia ponad 5 mln obrazów cyfrowych. Manuscriptorium
jest  rezultatem  europejskiego  projektu  ENRICH,  który  został  sfinansowany  w  ramach
europejskiego programu  eContentPlus.  Jego celem było umożliwienie ciągłego dostępu do
zdigitalizowanych  dokumentów  dziedzictwa  kulturowego  znajdujących  się  w  różnych
europejskich instytucjach kultury.  W projekcie tym Polskę reprezentuje,  oprócz Biblioteki
Uniwersytetu  Wrocławskiego  i  Poznańskiego  Centrum  Superkomputerowo-Sieciowego,
Biblioteka  Uniwersytetu  Mikołaja  Kopernika  w  Toruniu  i  Biblioteka  Uniwersytetu
Zielonogórskiego.

W  2006  r.  Biblioteka  Uniwersytecka  we  Wrocławiu  wraz  z  Biblioteką  Narodową,
Biblioteką Jagiellońską, Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu,  Biblioteką Uniwersytecką w
Warszawie, Biblioteką Ossolineum oraz Biblioteką Gdańską PAN zgłosiły wniosek w sprawie
przyjęcia  w  poczet  członków  stałych  CERL  (Consortium  of  European  Research  Libraries),
odpowiedzialnego za tworzenie wspólnego katalogu elektronicznego,  zawierającego opisy
wszystkich książek wydanych w Europie do roku 1830, w tym także ich kopii, mikrofilmów i
reprintów. Utworzona baza książki tłoczonej ręcznie Hand Press Book (HPB), budowana jest z
rekordów opisów katalogowych przekazywanych przez biblioteki członkowskie i zarządzana
przez Research Library Group (Kalifornia), która m.in. administruje katalogami RLIN. Od 2009
r. katalog HPB (Hand Press Book) zmienił nazwę na Heritage of the Printed Book. Baza liczy
obecnie już 2 mln 807 tys. rekordów druków i innych dokumentów bibliotecznych wydanych
do 1830 r.

W polskich bibliotekach naukowych, oprócz uczestnictwa w obszernych projektach
europejskich,  prowadzone  są  również  zakrojone  na  mniejszą  skalę  prace  związane  ze
współpracą zagraniczną.  Na przykład Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, w ramach
projektu „INTERREG III. Polska województwo lubuskie – kraj związkowy Brandenburgia 2000-
2006”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRE),
przystąpiła wraz z Brandenburgische Technische Universität do budowy Niemiecko-Polskiej
Biblioteki  Naukowo-Badawczej  Brandenburskiego  Uniwersytetu  Technicznego  Cottbus  i
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głównym punktem współpracy jest połączenie oferty usług
obydwu bibliotek.  W tej  chwili  dostępne są  już,  ze  wspólnej  strony Biblioteki  Naukowo-
Badawczej,  katalogi  obydwu  bibliotek  uniwersyteckich,  wykazy  baz  i  czasopism
elektronicznych.  Prowadzona  jest  również  ścisła  współpraca  związana  z  wypożyczaniem
międzybibliotecznym.  Tego  typu  przykładów  projektów  finalizowanych  we  współpracy  z
bibliotekami  zagranicznymi  jest  znacznie  więcej,  ale  nie  sposób  tu  wszystkich  wymienić.
Ogólnie,  z  analiz  poczynionych na podstawie  informacji  umieszczanych  na internetowych
stronach bibliotek naukowych, można wnioskować, że współpraca zagraniczna najprężniej
rozwija  się  w  rejonach  przygranicznych,  z  nasileniem  współdziałania  bibliotek  polskich  i
zagranicznych na zachodzie i północy Polski.

Współpraca  między  bibliotekami  w  Polsce  ma  miejsce  zarówno  w  skali
ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Zjawisko to jest zgodne z duchem czasu, bowiem poprzez
współpracę  można  poprawić  jakość  usług  bibliotecznych  i  znacznie  obniżyć  koszty
wprowadzania  innowacji.  Współpraca  obejmuje  różne  aspekty  działalności  bibliotecznej,
poczynając  od  ustalania  wspólnego  regulaminu  udostępniania,  kończąc  na  wspólnym
opracowywaniu zbiorów [2].

Pozwolimy  sobie  w  tym  miejscu  nawiązać  do  macierzystego  środowiska  autorów
rozdziału  –  bibliotek  lubelskich,  nie  tylko  akademickich.  Jak  dotąd  współpraca



międzybiblioteczna ograniczała się do modelu podstawowego, m.in. do utworzenia w 1993 r.
Konsorcjum  Lubelskich  Bibliotek  Naukowych  w  celu  współpracy  związanej  z  zakupem  i
wdrożeniem systemu katalogowego VTLS oraz do utworzenia wspólnej multiwyszukiwarki,
jaką jest Wirtualny Lubelski Katalog Bibliotek Naukowych. Biblioteki lubelskie borykają się z
podstawowym problemem wszystkich instytucji tego typu – brakiem środków finansowych,
które pozwoliłyby na rozpoczęcie bardziej nowoczesnych i otwartych na użytkownika form
współpracy, czego przykładem w innych ośrodkach są choćby wspólne biblioteki cyfrowe. Jak
dotąd  lubelskie  środowisko  akademickie  nie  doczekało  się  tej  formy  współdziałania.
Znamiennym jest fakt,  iż projekt, o którym wspomnimy za chwilę, nie byłby możliwy bez
szerszej współpracy instytucji różnego rodzaju (od bibliotek naukowych, przez miejskie, po
instytucje kultury) i głównych miast regionu.

W  2010  r.  podpisano  w  Lublinie  list  intencyjny  w  sprawie  realizacji  inwestycji
„Lubelska Biblioteka Wirtualna”. Założyciele będą się ubiegać o dofinansowanie w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na  lata  2007-2013.
Wartość projektu wynosić będzie około 28 mln zł. Jest to ogromna szansa na zbudowanie
wspólnej platformy cyfrowej, dzięki której dostęp do zasobów w wersji elektronicznej stanie
się bardziej powszechny, nie tylko dla studentów poszczególnych uczelni. Przykład ten jasno
pokazuje, że współpraca samych bibliotek – poza chęciami – wymaga wymiernej pracy także
instytucji samorządowych i zrzeszania się na coraz szerszych płaszczyznach (już nie samego
miasta, lecz całego regionu). Oczywiście pewnymi wzorami jest tu chociażby Ogólnopolskie
Porozumienie  o  Współpracy  Bibliotek  Wdrażających  i  Użytkujących  VTLS,  czy  Poznańska
Fundacja Bibliotek Naukowych.

Do  sukcesu  ostatnich  lat  na  polu  rozwoju  współpracy  międzybibliotecznej  należy
również utworzenie  Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) będącej kolejnym etapem budowy
sieci  rozproszonych  bibliotek cyfrowych i  repozytoriów w Polsce.  Analizując udane formy
współpracy bibliotecznej wyraźnie widoczne jest, że inicjatywy podejmowane są głównie w
tych ośrodkach naukowych,  w których przy tworzeniu konsorcjów, fundacji  czy  zespołów
współpracy  czynny  udział  biorą  władze  uczelni  i  władze  danego  regionu.  Do  najbardziej
prężnych  zespołów  należy  Poznańska  Fundacja  Bibliotek  Naukowych,  Krakowski  Zespół
Biblioteczny, Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, Konsorcjum
Bibliotek Wrocławskich czy Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych.

Podsumowując,  pierwsze  dziesięciolecie  XXI  w.,  pod  względem  współdziałania
bibliotek naukowych w Polsce,  jest  to okres,  w którym widoczna jest  szeroko rozwinięta
współpraca,  szczególnie  przy  tworzeniu  źródeł  informacji,  jakimi  są  wspólne  bazy
katalogowe, bazy bibliograficzne czy też obszerne biblioteki cyfrowe. Wzrosła wówczas ranga
polskich  bibliotek  naukowych  we  współpracy  zagranicznej,  zauważalnej  również  przy
tworzeniu źródeł informacji. Niestety okres ten nie przyniósł zmian w istniejącej tradycyjnej
współpracy bibliotek naukowych w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych. Nie są one
objęte  żadnym  zintegrowanym  systemem,  tak  jak  np.  niemiecki  Subito,  który  umożliwia
przeszukiwanie  katalogów  czasopism  prenumerowanych  w  bibliotekach  niemieckich,
austriackich  i  szwajcarskich  oraz  ułatwia  elektroniczne  zamawianie  kopii  wybranych
publikacji i szybkie ich dostarczanie. Jedynym udogodnieniem widocznym na stronach, i to
niewielu  bibliotek  naukowych,  jest  możliwość  złożenia  w  rodzimej  wypożyczalni
międzybibliotecznej elektronicznego zamówienia na sprowadzenie potrzebnego materiału z
innej  biblioteki.  Również słabo rozwinięta jest  współpraca na  polu wymiany dubletów w
naukowych bibliotekach polskich. Oczywiście w mniejszym lub większym stopniu wymiana
jest  prowadzona,  ale  jakiekolwiek  formy  unowocześnienia  widoczne  są  w  niewielu



ośrodkach, ja np. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w której na stronie internetowej
występuje wykaz oferowanych dubletów oraz lista poszukiwanych przez bibliotekę pozycji.
Podobna  oferta  widoczna  jest  na  stronach  kilku  bibliotek  naukowych,  takich  jak  np.:
Biblioteki  Uniwersytetu  Opolskiego,  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w
Poznaniu,  Biblioteki  Politechniki  Krakowskiej,  Biblioteki  Głównej Uniwersytetu Politechniki
Świętokrzyskiej.

Należy  stwierdzić,  że  mimo  pewnego  marazmu  i  stagnacji  w  rozwoju  bibliotek,
wynikających  głównie  z  ograniczonych  funduszy,  jakimi  dysponują,  współpraca  tych
placówek wciąż  się  rozwija.  Jednakże biblioteki  naukowe w przeważającej  większości  nie
zamieszczają żadnej informacji o podjętych, prowadzonych czy też zakończonych działaniach
w kooperacji z innymi bibliotekami. Informacje, które można znaleźć w prasie, czasopismach
branżowych czy też na stronach internetowych są często niespójne, cząstkowe i chaotyczne,
stąd  rodzące  się  wrażenie  wśród  kadry  bibliotecznej  (nie  mówiąc  już  o  zwykłych
użytkownikach) bardzo słabego rozwoju współpracy między bibliotekami naukowymi.
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Współpraca polskich bibliotek w zakresie tworzenia
bibliograficznych baz danych na przełomie XX i XXI wieku

Punktem przełomowym w dostępie do zasobów informacji, w tym także do informacji
bibliograficznej,  było  pojawienie  się  Internetu.  Wprowadzenie  komputerów,  a  następnie
Internetu do prac bibliograficznych wpłynęło zarówno na sposób gromadzenia materiałów
do bibliografii, jej postać formalną i kształt, funkcjonalność i dostępność, jak i na organizację
zespołów przygotowujących spisy bibliograficzne. Za pomocą narzędzi,  jakie oferują nowe
technologie  informatyczne  możliwa  stała  się  ściślejsza  i  bardziej  efektywna  współpraca
pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, bibliotekami i instytucjami.

Zagadnienie  współpracy  bibliotek  w  tworzeniu  bibliograficznych  baz  danych  na
gruncie  polskim  nie  doczekało  się  jeszcze  kompleksowego  omówienia.  Ukazujące  się
publikacje  dotyczące  tego  tematu  skupione  są  głównie  na  opisie  strony  technicznej
tworzenia baz danych lub poświęcone współpracy bibliotek wojewódzkich, powiatowych i
miejskich  tworzących  wspólnie  bibliografie  regionalne  [7;  12;  18],  bądź  też  omawiają
konkretne przedsięwzięcia [1; 5; 8].

Czym jest bibliograficzna baza danych? Baza danych jest uporządkowanym zbiorem
informacji (wzajemnie powiązanych ze sobą danych) z określonej dziedziny lub tematyki, ze
wspólnym interfejsem użytkownika i oprogramowaniem przeznaczonym do wyszukiwania i
przetwarzania  danych  [3,  s.  27;  10,  s.  6].  Bazy  danych  możemy  sklasyfikować  m.in.  ze
względu na:

 rodzaj gromadzonej informacji, np. bibliograficzne i faktograficzne;
 zakres tematyczny, np. jedno- i wielodziedzinowe; 
 zakres  realizacji  funkcji  wyszukiwawczej  w  charakterystyce  wyszukiwawczej,  np.

pełnotekstowe; 
 dostęp,  np.  dostępne  w  trybie  wsadowym  (dyskietki,  CD-ROM-y)  lub  za

pośrednictwem sieci komputerowych [3, s. 27-28].
Bazy  bibliograficzne  składają  się  z  elektronicznych  zapisów  zwanych  rekordami,  z

których każdy zawiera schematyczny opis konkretnego dokumentu. Zwykle rekord może być
wyszukany w bazie poprzez nazwisko autora, tytuł, opis rzeczowy, bądź inne elementy opisu
[19].  Sposób wyszukiwania informacji  jest zasadniczą cechą odróżniającą bazę danych od
tradycyjnego  spisu  bibliograficznego,  którego  przeszukiwanie  przebiega  zwykle  w sposób
bardziej  linearny,  polegający  na  przeglądaniu  opisu  po  opisie  lub  za  pomocą  indeksów.
Korzystanie z bibliograficznej bazy danych jest bardziej funkcjonalne i przyjazne nawet dla
mało wprawnego użytkownika,  na co zasadniczy  wpływ ma możliwość  wyboru kryteriów
wyszukiwania.

Pierwszymi polskimi bazami bibliograficznymi, dostępnymi w sieci  od 1998 r., były
bazy  Biblioteki  Narodowej:  Przewodnik  Bibliograficzny,  Bibliografia  Zawartości  Czasopism
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oraz Polonica Zagraniczne. Obecnie funkcjonuje ich około 200, a część z nich powstaje dzięki
wspólnym  wysiłkom  bibliotek  i  innych  instytucji.  Do  połączenia  sił  dochodzi  głównie  ze
względów ekonomicznych, organizacyjnych lub formalnych. Przede wszystkim wspólna praca
nad projektem generuje oszczędności środków finansowych, ponieważ kosztami dzielą się
zazwyczaj wszyscy uczestnicy. Współpraca prowadzi również do optymalizacji prac poprzez
rozdzielenie ich pomiędzy różne ośrodki  i  koordynację zapobiegającą dublowaniu opisów.
Jedną z  najważniejszych  przyczyn  formowania  się  konsorcjów i  porozumień jest  również
potrzeba sprostania wymaganiom użytkowników. Ponieważ pojedyncze instytucje nie są w
stanie w pełni nadążyć z opracowywaniem na bieżąco wciąż narastającej liczby materiałów,
kooperacja powoduje, że tworzone w ten sposób bazy mają szansę dążyć do kompletności i
dostarczać użytkownikowi szybko aktualne informacje na temat bieżącej literatury [16]. 

Zwykle  instytucje  podejmujące  decyzję  o  współpracy  w  zakresie  tworzenia  baz
danych  zawiązują  porozumienia  lub konsorcja.  Brak  jest  ustawowej  definicji  konsorcjum.
Konsorcjum  nie  jest  również  w  zasadzie  elementem  języka  prawnego.  Powstaje  zatem
pytanie o jego charakter prawny. Joachim Hilla, powołując się na stanowiska w nauce prawa,
określa  umowę  konsorcyjną  jako  wzbogaconą  umowę  spółki  prawa  cywilnego  lub
ewentualnie spółkę jawną [9].

Nie  ma  też  jednego  uniwersalnego  rodzaju  konsorcjum,  ale  funkcjonuje  ich  cała
gama. Konsorcja biblioteczne dzielą się ze względu na różne kryteria, m.in. według typów
instytucji  (np.  biblioteki  naukowe,  specjalne,  publiczne,  niepubliczne,  inne  placówki
naukowe);  według  zasięgu  geograficznego  współpracy  (regionalne,  krajowe  i
międzynarodowe); według typu gromadzonych dokumentów (np. artykuły z czasopism, opisy
prac  badawczych  i  rozwojowych,  akty  prawne,  szara  literatura,  materiały  konferencyjne,
itp.); według zakresu gromadzonych informacji (specjalne i ogólne), a także według rodzaju
współpracy  (np.  współkatalogowanie  niekontrolowane  –  cooperative  cataloging,
współkatalogowanie  podzielone –  shared cataloging [16]),  czy  ze  względu na stosowane
oprogramowanie do obsługi bazy.

W celu wybrania baz danych omawianych w niniejszym opracowaniu posłużono się
spisami ze stron domowych bibliotek3 oraz wykazami i przykładami baz przywoływanymi w
literaturze przedmiotu [15, s.  304-317]. Należy jednak mieć świadomość, że niniejszy spis
może być, mimo dążenia do kompletności, niepełny. Analiza wyżej wymienionych zestawień
bibliografii  wykazała,  że  część  linków  zamieszczonych  w  internetowych  wykazach  oraz
literaturze  jest  już  nieaktualna  –  niektóre  przywoływane  w  nich  bazy  danych  nie  były
aktualizowane od kilku lat, a inne przestały istnieć4.

3 m.in.:  Polskie – konsorcja  bibliotek http://www.ebib.info/content/view/244/79/;  strona  Bazy Biblioteki  na
Koszykowej http://www.koszykowa.pl/biblioteka/content/blogcategory/19/127/; lista baz danych dostępna na
stronie  www  Biblioteki  Jagiellońskiej  http://www.bj.uj.edu.pl/var/bibl_reg1_pl.php;  wykaz  bibliografii
regionalnych  SBP  http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/bibliogr_reg.html;  bazy  bibliograficzne  wymienione  na stronie
www Biblioteki UMCS w Lublinie http://www.bg.umcs.lublin.pl/nowa/bazy_biblio.php;  Wybrane polskie bazy
bibliograficzne http://ultra.ap.krakow.pl/~wmkolasa/bazy/602full.html; spis baz Biblioteki Akademii Podlaskiej
w Siedlcach http://www.bg.ap.siedlce.pl/e_zrodla/bazy/ogolnodostepne/index.htm; spis baz Biblioteki Wyższej
Szkoły  Informatyki  i  Zarządzania  z  siedzibą  w  Rzeszowie
http://www.bg.ap.siedlce.pl/e_zrodla/bazy/ogolnodostepne/index.htm. 
4 m.in. Baza POLSIGLE Krajowy System Informacji o Szarej Literaturze – był tworzony przez OPI oraz 11 bibliotek
i ośrodków informacji i współpracował z europejskim systemem SIGLE. Baza jednak przestała być aktualizowana
w 2002 r. Po rozmowie z osobą odpowiedzialną w OPI za bazy danych okazało się, że baza POLSIGLE już od
dawna nie funkcjonuje i tak naprawdę nigdy nie wyszła z fazy zbierania informacji. Międzynarodową bazę SIGLE
zamknięto  w  marcu  2005  r.,  otwarto  ponownie  w  2005  r.  jako  Open  SIGLE
http://opensigle.inist.fr/pages/about.jsp#histo, w którym Polska nie bierze udziału. Adres www bazy POLSIGLE
to:  http://nauka.opi.org.pl/polsigle/polsigle_f.htm.  Bibliografia  Regionalna  Wielkopolski  przed  reformą



Do analizowanego spisu weszły te aktualne bibliografie, które dostępne są online w
postaci darmowych bibliograficznych baz danych, tworzonych przez co najmniej jedną polską
bibliotekę5 we  współpracy  z  innymi  instytucjami  (bibliotekami,  instytutami,
stowarzyszeniami)  –  zarówno  polskimi,  jak  i  zagranicznymi.  Na  około  190  polskich
bibliograficznych baz danych funkcjonujących w Internecie, jedynie 19 polskich baz danych
oraz 3 międzynarodowe spełniają wyżej wymienione warunki.

Rozwój bibliograficznych baz danych tworzonych we współpracy polskich bibliotek
nastąpił zwłaszcza na przełomie XX i XXI w. (rys. 1). Było to związane przede wszystkim z
rozwojem technologii  (technologia  klient-serwer,  protokół  Z39.50),  ale  być  może także  z
wprowadzeniem  nowego  podziału  administracyjnego  w  Polsce  w  1999  r.,  redukującego
liczbę  województw,  co  zrodziło  potrzebę  opracowania  nowego  systemu  tworzenia
bibliografii regionalnych przez biblioteki wojewódzkie.

Rys.1. Liczba nowopowstałych baz danych w poszczególnych pięcioleciach6
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Bibliografie  regionalne  tworzone  są  przez  biblioteki  wojewódzkie  (które  sprawują
funkcję  koordynatora  prac  nad  bibliografią)  oraz  powiatowe,  a  czasami  także  gminne  i
miejskie. Bibliografie  Dolny Śląsk – edukacja regionalna oraz  Edukacja tworzą dolnośląskie
biblioteki pedagogiczne. Biblioteka Narodowa współtworzy, wysyłając informacje o polskich
przekładach piśmiennictwa zagranicznego – wraz z innymi książnicami narodowymi – Index
Translationum oraz  –  wraz  z  11  bibliotekami  wojewódzkimi  –  bazę  artykułów  z  gazet  i
tygodników (PRASA). Bibliografie specjalne dziedzin i zagadnień tworzone są głównie dzięki
współpracy  bibliotek  wyższych  uczelni  państwowych  z  innymi  placówkami  badawczo-

administracyjną tworzona była wspólnie przez ówczesne biblioteki wojewódzkie. Po reformie w 1999 r. prace
nad Bibliografią przejęła wyłącznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.
5 W Internecie funkcjonuje wiele bibliograficznych baz danych współtworzonych przez profesjonalne ośrodki,
nie  ma  wśród  nich  jednak  żadnej  biblioteki,  np.  Bibliografia  Etnografii  Polskiej  –
http://www.bep.uni.lodz.pl/index.php?id=1>,  CEJSH –  The Central  European Journal  of  Social  Sciences And
Humanities  –  polska  baza  tworzona  w  języku  angielskim,  zawierająca  abstrakty  artykułów  naukowych
http://cejsh.icm.edu.pl.
6 Dane podano w przybliżeniu do pięciu lat ze względu na trudności dokładnego określenia momentu powstania
bazy – niekiedy bazy powstawały  wcześniej  niż  zawiązywała się współpraca,  czasami trudno rozróżnić czas
powstania bazy od jej zasięgu chronologicznego.



rozwojowymi, czy instytutami PAN (np.  baza techniczna BAZTECH).  Wśród analizowanych
przykładów współpracy nie znalazła się żadna biblioteka uczelni niepaństwowych.

Kooperacja  bibliotek  zawiązuje  się  na  polskim  gruncie  głównie  w  celu  tworzenia
bibliografii  regionalnych.  Koordynatorem  prac,  zwłaszcza  po reformie  administracyjnej  w
1999 r.,  stały  się  biblioteki  wojewódzkie,  na  które  został  ustawowo nałożony obowiązek
gromadzenia,  opracowywania  i  udostępniania  wiedzy  o  regionie.  W  ramach  projektów
regionalnych współpracują głównie biblioteki  wojewódzkie z bibliotekami powiatowymi, a
także miejskimi oraz gminnymi. Szczególnym przypadkiem jest baza EDUKACJA rejestrująca
artykuły  z  prasy  ogólnopolskiej  przez  pedagogiczne  biblioteki  Dolnego  Śląska.  8  z  22
opisywanych w pracy baz tworzonych jest przy współpracy ośrodków z całego kraju. Zasięg
międzynarodowy mają bazy: AGRIS,  Bibliografia historii Europy Środkowo-Wschodniej oraz
Index Translationum.  Polska współpracuje również przy tworzeniu międzynarodowych baz
danych z zakresu badań jądrowych INIS, jednak opisów do bazy nie dostarczają żadne polskie
biblioteki – jedynie instytuty naukowe. Ponadto Polski Komitet Normalizacyjny na bieżąco
dostarcza opisy polskich dokumentów normalizacyjnych Polskich Norm do międzynarodowej
bazy  PERINORM.  Polskie  instytucje,  m.in.  Główny  Urząd  Statystyczny,  Ośrodek  Studiów
Wschodnich,  Centrum  Stosunków  Międzynarodowych  czy  Ministerstwo  Gospodarki,
współpracują  również  przy  tworzeniu  bazy  PDC (Policy  Documentation  Center).  Ponadto
istnieje kilka inicjatyw międzynarodowych, w których udział biorą biblioteki innych krajów, z
wyłączeniem Polski  –  EBSEES  –  europejska  Bibliografia  Studiów Słowiańskich,  EROMM  –
European Register Of Microform and digital Masters.

Typ  gromadzonych  dokumentów uzależniony  jest  często  od  zakresu  bibliografii.
Przykładowo  bibliografie  regionalne  rejestrują  dokumenty  dotyczące  regionu
(przedmiotowe, np.  BPZ,  Brpm, BRWO, SBRWŁ, OnŚO,  SBRWP) lub materiały  wydane na
terenie  danego regionu i  dotyczące regionu (bibliografie podmiotowo-przedmiotowe,  np.
BWM, REGION,  DŚ)  – są to głównie  książki,  artykuły,  czasopisma,  ważniejsze  dokumenty
życia społecznego, a niekiedy także mapy i fragmenty książek (np. Bibliografia Województwa
Łódzkiego). 

Przedsięwzięcia  krajowe  skupiają  się  czasami  na  jednym  typie  dokumentów,  np.
materiały konferencyjne (przed- i  pokonferencyjne w bazie SYMPOnet),  prace badawcze i
rozwojowe (w przypadku bazy SIBROL)  lub wyłącznie artykuły (np.  Dolny Śląsk, Edukacja)
Artykuły  stanowią  najczęściej  rejestrowaną  formę  publikacji  (liczbę  baz  danych
rejestrujących  poszczególne  typy  dokumentów  przedstawia  rysunek  2).  Niektóre  bazy
stanowią,  pod  względem  rejestrowania  tego  typu  dokumentów,  uzupełnienie  BZCz  (np.
BazTech).  Wśród  rejestrowanych  dokumentów,  w  niektórych  bazach,  oprócz
najpopularniejszych – artykułów i wydawnictw zwartych, pojawiają się także akty prawne
(SIGŻ),  dokumenty  elektroniczne  (ARTON),  rozprawy,  materiały  własne  uczelni
współtworzących bazy danych (np. BazTech), prace doktorskie i habilitacyjne (np. AGRIS).

Rys. 2. Liczba baz rejestrujących poszczególne typy dokumentów
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Według  literatury  współdziałanie  instytucji  w  tworzeniu  baz  danych  dostępnych
online przyjmuje dwie, wymienione wcześniej, zasadnicze formy. Pierwsza z nich  – shared
cataloging, czyli katalogowanie podzielone – opiera się na umowie pomiędzy bibliotekami
dotyczącej podziału pracy, który zapobiega dublowaniu się opisów. Poszczególne instytucje
wprowadzają  dane  do  bazy  w  trybie  bezpośrednim  lub  wsadowym  [21,  s.  257].  Wśród
analizowanych  projektów  model  ten  jest  najczęściej  wybierany  ze  względu  na  jasne
określenie zasad współdziałania.

W  modelu  tym  szczególnym  przypadkiem  jest  współpraca  bibliotek  w  tworzeniu
bibliografii  regionalnych,  która  nie  zawsze  przyjmuje  czystą  postać  współkatalogowania
podzielonego.  Bibliografia  Pomorza  Zachodniego tworzona  jest  np.  przez  dwie  główne
pomorskie  biblioteki  –  Książnicę  Pomorską  w  Szczecinie  oraz  Bibliotekę  Publiczną  w
Koszalinie,  ale  materiałów  do  tej  bazy  dostarczają  im  również  inne  miejskie  biblioteki
regionu.  Bibliografię Regionalną Województwa Opolskiego tworzy Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Opolu na podstawie informacji (gotowych opisów bibliograficznych lub notatek
określających  główne  cechy  dokumentu,  jednak  nie  w  sformalizowanej  postaci)
dostarczanych  przez  biblioteki  powiatowe.  Podobnie  współpracują  biblioteki  tworzące
Bibliografię  Województwa  Łódzkiego,  bazę  REGION  województwa  dolnośląskiego  oraz
bibliografię Oświata na Śląsku Opolskim. Innym przykładem jest wykorzystanie do tworzenia
rozproszonej bazy danych multiwyszukiwarki FIDKAR, dzięki której można ominąć problem
różnych systemów i formatów we współpracy nad wspólną bazą danych. Na takiej zasadzie
tworzona  jest  Bibliografia  Nauk  Kościelnych,  oraz Br@ma,  czyli  Bibliografia  Regionalna
Małopolski.

Druga  forma  współpracy – cooperative  cataloging,  czyli  tak  zwane
współkatalogowanie,  czy  też  katalogowanie  „niekontrolowane”  –  polega  na  tworzeniu
wspólnej  bazy  opisów  bibliograficznych  oraz  haseł  wzorcowych  przez  wiele  instytucji
pracujących w trybie „klient-serwer” w sposób bezpośredni (kto pierwszy ten lepszy) [21, s.
257]. Wśród analizowanych baz danych nie odnotowano jednak tego typu współpracy. Być
może dlatego,  że model ten wymaga stałej  obserwacji  zawartości  bazy,  by nie doszło do
zdublowania prac.



Najpopularniejszym  obecnie  systemem  stosowanym  przy  tworzeniu  omawianych
polskich baz danych jest program Aleph – 8 na 19 polskich baz opracowywanych jest w tym
programie.  Kolejne  miejsce,  pod względem popularności,  zajmuje  system Sowa (5  baz 7).
Wykorzystywany jest również system MAK (4 bazy – do 2006 r., 2 inne bibliografie8 tworzone
były w tym systemie, potem opisy przeniesiono do Alepha) oraz platforma ICM (2 bazy).
Liczbę baz danych wykorzystujących poszczególne systemy przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Liczba baz danych wykorzystujących poszczególne systemy
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Zdecydowana większość omawianych baz danych to bibliografie specjalne – dziedzin i
zagadnień oraz bibliografie regionalne. Jedynie baza PRASA – artykułów z gazet i tygodników
polskich  tworzona  przez  Bibliotekę  Narodową  i  biblioteki  publiczne  rejestruje  zawartość
dokumentów nie  ograniczając  ich co do treści.  Od tego schematu  odbiega również baza
SYMPOnet  (rejestrująca  materiały  konferencyjne)  oraz  międzynarodowa  baza  Index
Translationum, będąca bibliografią przekładów. 

Wśród  omawianych  baz  bibliografiami  dziedzin  i  zagadnień  są  dwie  bazy
międzynarodowe – rolnicza AGRIS oraz historyczna  Bibliografia historii  Europy Środkowo-
Wschodniej.  Z  krajowych  baz  danych  do  tej  grupy  zaliczają  się:  BazTech  –  rejestrująca
zawartość czasopism technicznych, SIGŻ oraz SIBROL skupiające się na literaturze z zakresu
rolnictwa, BazHum będąca zestawieniem literatury dotyczącej historii,  nauk pokrewnych i
pomocniczych  historii,  Edukacja stanowiąca  bazę  artykułów  poświęconych  tematyce
pedagogiki,  psychologii,  edukacji  i  oświaty,  a także baza  Polska Literatura Humanistyczna
ARTON – rejestrująca artykuły z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii
kultury oraz etnografii. 

Analiza bibliograficznych baz danych, tworzonych we współpracy polskich bibliotek
wykazuje, że model ten najlepiej przyjął się w przypadku bibliografii regionalnych (10 z 20
omawianych baz danych).  Wynika to zapewne w dużej mierze ze struktury sieci  bibliotek
publicznych i  ich szczególnych zadań. Wiele z przywoływanych w niniejszym opracowaniu
bibliografii regionalnych powstaje w wyniku współpracy biblioteki z jej filiami (np. System
Bibliografii  Regionalnej  Województwa  Łódzkiego).  Są  jednakże  również  takie,  które  są
współtworzone przez biblioteki  regionu nie połączone w formalną sieć, ale spełniające tę
samą misję (np. Bibliografia Pomorza Zachodniego).

7 Należy zauważyć, że w przypadku Bibliografii Regionalnej Małopolski wykorzystywany jest zarówno system
Sowa, jak i MAK.
8 REGION oraz Bibliografia Województwa Mazowieckiego.



Wśród  przywoływanych  przykładów  baz  danych  nie  brakuje  też  inicjatyw
ogólnopolskich (8 z 22 baz danych). Są to głównie bazy bibliografii specjalnych (np. BazTech,
BazHum). Powstawanie tego typu inicjatyw zdaje się być przyszłością bibliograficznych baz
danych, bowiem współpraca na tym polu powoduje, że bibliografie są bardziej aktualne i
kompletne, niż w przypadku, gdy cały ciężar ich tworzenia spoczywa na jednej instytucji.

Nienajlepiej  przedstawia  się  współpraca  polskich  bibliotek  w  inicjatywach
międzynarodowych.  Właśnie  ten  problem,  w  dobie  budowania  społeczeństwa
informacyjnego  i  powszechnej  globalizacji,  budzi  największe  zastrzeżenia.  Przyszłością
bibliograficznych  baz  danych  są  bowiem  niezaprzeczalnie  bazy  międzynarodowe,  które
zapewniałyby użytkownikom pełną informację bibliograficzną o publikacjach z całego świata.
Nie wyklucza to oczywiście tworzenia baz narodowych czy regionalnych. Wręcz przeciwnie.
Dobrym  przykładem  praktyki,  gdzie  bibliografie  regionalne  wchodzą  w  skład  projektu
międzynarodowego jest Bibliografia historii Europy Środkowo-Wschodniej.

Najpopularniejszym  systemem  wybieranym  przez  współpracujące  placówki  jest
program  Aleph,  którego  użytkownicy  również  tworzą  konsorcja.  Zintegrowane  systemy
biblioteczne dają bowiem szereg prostych, a jednocześnie funkcjonalnych narzędzi. Istotną
rolę odgrywa tu również możliwość wymiany doświadczeń i pomocy udzielanej bibliotekom
początkującym przez bardziej doświadczone placówki.

Model współpracy opiera się na współkatalogowaniu podzielonym, który wydaje się
być najrozsądniejszym rozwiązaniem ze względów takich jak m.in. oszczędność czasu, pracy,
czy jasna polityka opracowywania zbiorów. Nie odnotowano na polskim gruncie współpracy
typu współkatalogowania niekontrolowanego.

Kooperację  podejmują  głównie  biblioteki  wojewódzkie  z  powiatowymi,  a  także
biblioteki państwowych uczelni wyższych i instytutów badawczych. Dziwi fakt, że w żadnym
analizowanym  przypadku  współpracy  nie  pojawiły  się  biblioteki  uczelni  niepaństwowych.
Warto zadać pytanie, czy wiąże się to z brakiem baz powstających w wyniku ich działań, czy
też  bibliografie  tworzone  przy  współudziale  tego  typu  placówek  nie  są  dostatecznie
spopularyzowane lub dostępne w Internecie.

Celem  niniejszego  opracowania  było  jedynie  zasygnalizowanie  problematyki
związanej ze współpracą bibliotek w zakresie tworzenia bibliograficznych baz danych. Każde
z poruszonych zagadnień powinno doczekać się bardziej kompleksowego opracowania.

Załącznik.  Bibliograficzne bazy danych według  zasięgu geograficznego współpracujących
placówek – charakterystyka.
1. Współpraca regionalna

1.1. Bibliografia Pomorza Zachodniego (BPZ) – opracowywana przez Książnicę Pomorską
im. Stanisława Staszica w Szczecinie (materiały wydane po 1980 r.) oraz Bibliotekę
Publiczną im.  Lelewela w Koszalinie  (materiały  wydane przed 1980 r.).  Pozostałe
biblioteki  publiczne  funkcjonujące  w  regionie  dostarczają  materiały  do  Książnicy
Pomorskiej  i  Biblioteki  Publicznej  w  Koszalinie,  które  następnie  opracowują  je  i
wprowadzają do bazy.  Rejestrowane są artykuły,  książki  i  dżs-y  dotyczące historii
Pomorza  Zachodniego.  Adres  www  bazy  w  systemie  Aleph:
http://212.14.41.3/ALEPH/VXB4T3QKI7UETG18FR1TKUN1RXK3K6BN4DPDMQVI4JU
HHAQBI8-06283/file/start-0.

1.2. Bibliografia Regionalna Małopolski – Br@ama –  składa się z baz bibliograficznych
małopolskich bibliotek publicznych tworzonych w systemach MAK i Sowa, a które



przeszukać można jednocześnie za pomocą multiwyszukiwarki  Fidkar.  Adres www
wyszukiwarki Fidkar: http://fidkar.wbp.krakow.pl/fidkar/.

1.3. Bibliografia  regionalna  powiatu  miechowskiego  (Brpm)  –  od  2005  r.  rejestruje
materiały  dotyczące  historii  powiatu  (książki,  czasopisma,  artykuły  z  gazet  i
czasopism).  W  przedsięwzięciu  biorą  udział  małopolskie  biblioteki  gminne  z
Charsznicy, Gołczy, Janowic, Kozłowa, Księża Wielkiego, Racławic, Słaboszowa [18, s.
151].  Adres  www  bazy  w  systemie  SOWA:
http://www.miechow-pimbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=6. 

1.4. Bibliografia  Regionalna  Województwa  Dolnośląskiego  REGION –  bibliografia
zawartości czasopism regionalnych, tworzona przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną
we Wrocławiu we współpracy z bibliotekami miejskimi i powiatowymi województwa
dolnośląskiego (m.in. Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Środy Śląskiej, Lwówka Śląskiego,
Świdnicy) [23, s. 75]. Opisy dostarczane są do DBP w formie elektronicznej (dyskietki,
e-maile) lub tradycyjnej (karty biblioteczne). Od 1995 r. do września 2005 r. baza
tworzona była w systemie MAK (format MARC BN), obecnie opracowywana jest w
Aleph-ie  (format  MARC  21)  [7,  s.  68].  Bibliografia  dostępna  jest  na  stronie
Dolnośląskiego  Zasobu  Bibliotecznego  (www.dzb.pl)  pod  nazwą  „kartoteka
regionalna”.

1.5. Bibliografia  Regionalna  Województwa  Opolskiego  (BRWO)  –  bibliografia
opracowywana  jest  na  bieżąco  od  1988  r.  przez  Pedagogiczną  Bibliotekę
Wojewódzką w Opolu (druki zwarte, prasa ogólnopolska, część prasy regionalnej).
Informacji  do  bazy  dostarczają  biblioteki  powiatowe,  rejestrują  prasę  lokalną  z
terenu  powiatu,  lokalne  wydawnictwa  zwarte,  ważniejsze  dokumenty  życia
społecznego – przesyłając dane w różny sposób (poprzez Internet, dyskietki, opisy
bibliograficzne na kartach katalogowych lub kserokopie tych kart) [13, s. 10; 23, s.
140]. Rejestrowane są dokumenty dotyczące Opolszczyzny. Adres bazy w systemie
Sowa 2: http://217.173.195.130/sowacgi.php?KatID=1. 

1.6. Bibliografia Województwa Mazowieckiego (BWM). Cz. 1 Bibliografia Mazowsza  –
rejestruje  piśmiennictwo  z  byłych  województw:  ciechanowskiego,  ostrołęckiego,
płockiego, radomskiego i siedleckiego. Pracę nad nią koordynuje zespół specjalistów
z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Od 2002 r. bazę współtworzą też biblioteki
powiatowe,  które  przed  reformą  w  1999  r.  pełniły  rolę  bibliotek  wojewódzkich
(Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) [18, s. 31]. Specjaliści z tych bibliotek
początkowo  gromadzili  i  opracowywali  dane  w  formacie  MARC  BN  i  przy
wykorzystaniu  pakietu  programowego  MAK  (zgodnie  z  wcześniejszym  podziałem
administracyjnym). Dane można uzyskać za pomocą multiwyszukiwarki Fidkar, która
umożliwiła jednoczesne przeszukiwanie rekordów w bibliografiach poszczególnych
powiatów za lata 1999–2005.  Materiały  wydane od 2006 r.  opracowywane są w
formacie MARC 21 i  rejestrowane we wspólnej bazie danych w systemie Aleph –
opisy zapisywane są bezpośrednio na serwerze w Warszawie [14, s. 10, 12]. Adres
www bazy: http://wenus.biblpubl.waw.pl/Fidkar/. 

1.7. DOLNY  ŚLĄSK  –  edukacja  regionalna (DŚ) (poprzednio:  EDUKACJA  na  Dolnym
Śląsku) – baza istnieje od 2005 r. Swoim zasięgiem obejmuje materiał źródłowy od
1990  r.  (czasopisma  ogólnopolskie)  i  materiał  od  2003  r.  (czasopisma  lokalne).
Zawiera  opisy  bibliograficzne  artykułów  z  zakresu  szeroko  rozumianej  edukacji
dolnośląskiej,  jak  i  opracowań  merytorycznych  o  Dolnym  Śląsku.  Baza  ta  jest
tworzona przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu i  jej  filie oraz



inne biblioteki pedagogiczne z terenu Dolnego Śląska. Wszystkie biblioteki pracują
bezpośrednio w systemie Aleph pod nadzorem kierownika Wydziału Informacyjno-
Bibliograficznego Dolnośląskiej  Biblioteki  Pedagogicznej  we Wrocławiu [22]. Adres
www  bazy  w  systemie  Aleph:
http://83.0.150.226/ALEPH/2TQSK52QGE5I3PGYETGGGEAMBMC5QEATADLPBISPJG
8QRQRQ9A-01616/file/start-0.

1.8. EDUKACJA – baza bibliograficzna artykułów z czasopism tworzona przez Dolnośląską
Bibliotekę  Pedagogiczną  we  Wrocławiu  oraz  sieć  dolnośląskich  bibliotek
pedagogicznych. Rejestruje materiały od 2003 r. dotyczące pedagogiki, psychologii,
edukacji  i  oświaty  według  modelu  cooperative  cataloging.  Adres  www  bazy  w
systemie  Aleph:
http://83.0.150.226/ALEPH/BA8CMMUAVSSD9Y8TPV64V268FP7EDC18Y9V8NMUX5
NX3PHLBP1-01090/file/start-0.

1.9. Oświata na Śląsku Opolskim (OnŚO) – baza tworzona przez Pedagogiczną Bibliotekę
Wojewódzką  w  Opolu  oraz  jej  filie  od  2000  r.  Stanowi  fragment9 bibliografii
regionalnej  tworzonej  przez  Pedagogiczną  Bibliotekę  Wojewódzką  w  Opolu.
Obejmuje artykuły z czasopism o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym, również
prasę lokalną i samorządową. Opisy co kwartał przekazywane są drogą elektroniczną
do biblioteki w Opolu. Bibliografia rejestruje materiały dokumentujące stan oświaty
w  regionie,  m.in.  piśmiennictwo  dotyczące  historii  i  organizacji  szkolnictwa  na
Opolszczyźnie, formy pracy szkół, organizacji życia szkolnego, publikacje nauczycieli
[11, s. 75]. Adres www bazy w systemie Aleph: http://195.116.85.74:8081/F. 

1.10. System  Bibliografii  Regionalnej  Województwa  Łódzkiego  (SBRWŁ)  –  baza
opracowywana od 2003 r. przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi
we współpracy z 25 bibliotekami powiatowymi i miejskimi, które dostarczają opisy
materiałów dotyczących poszczególnych powiatów. Przekazywanie danych do bazy
odbywa  się  online  [26].  Bibliografia  rejestruje  opisy  bibliograficzne  książek  i  ich
fragmentów, folderów, map oraz artykułów z czasopism i gazet, które dotyczą Łodzi,
województwa i wszystkich miejscowości regionu. Na System składają się trzy bazy:
REGIONALNA (materiały do 2001 r.), REGIONALNA2 (materiały od 2002 do 2003 r.) i
REGIONALNA3  (materiały  od  2004  r.).  Adres  bazy  w  systemie  SOWA:
http://212.191.39.136/sqltest/sowacgi.php. 

1.11. System  Bibliografii  Regionalnej  Województwa  Podkarpackiego  (SBRWP)  –
tworzony  jest  od  2008  r.  przez  WiMBP  w  Rzeszowie  oraz  kilkanaście  bibliotek
publicznych w regionie. Zawiera opisy książek, fragmentów książek, map, roczników
czasopism, artykułów z czasopism i innych dokumentów dotyczących województwa
podkarpackiego [26].  Adres  www  bazy  w  systemie  SOWA:  http://www.rzeszow-
wimbp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0. 

2. Współpraca krajowa 
2.1. Artykuły z gazet  i  tygodników polskich – baza PRASA  – wspólna Baza  Biblioteki

Narodowej i 11 Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, które rozpoczęły współpracę w
2006 r. Obecnie rejestruje zawartość 6 dzienników i 13 tygodników. Adres www bazy
w systemie MAK: http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=26.

9 Podobnie jest z Bibliografią Historii Wielkopolski, która tworzona jest z wyselekcjonowanych rekordów bazy
Bibliografia Regionalna Wielkopolski. Jednak BRW nie jest tworzona na zasadzie współpracy – opracowuje ją
wyłącznie Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.



2.2. BazHum – bibliograficzna baza danych zawartości 104 polskich czasopism z zakresu
historii,  jej  nauk  pokrewnych  i  pomocniczych.  Rejestruje  rozprawy,  artykuły  i
recenzje.  Projekt  jest  realizowany  od  2006  r.  przez  Muzeum  Historii  Polski  we
współpracy  z  Interdyscyplinarnym  Centrum  Modelowania  Matematycznego  i
Komputerowego  Uniwersytetu  Warszawskiego  (ICM)  oraz  z  warszawskimi
bibliotekami  niektórych instytutów naukowych Polskiej  Akademii  Nauk  [2].  Adres
www  bazy  na  platformie  informatycznej  stworzonej  w  ICM:
http://bazhum.icm.edu.pl.

2.3. BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych powstała w 1998 r. z inicjatywy
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Politechniki Szczecińskiej i Wojskowej
Akademii  Technicznej  w  Warszawie.  Dzisiaj  tworzona  przez  Konsorcjum  BazTech
składające się z 22 bibliotek uczelnianych i instytutów badawczych, które rejestrują
zawartość  około  500  tytułów  czasopism  naukowo-technicznych  oraz  materiały  z
wydawnictw własnych i materiały konferencyjne od 1998 r. według modelu shared
cataloging [4, s. 36-37]. Adres www bazy na platformie informatycznej stworzonej w
ICM: http://BazTech.icm.edu.pl/info.html.

2.4. Bibliografia  Nauk  Kościelnych –  jej  fragment  został  udostępniony  w połowie  lat
dziewięćdziesiątych  w  Internecie.  Na  bibliografię  składały  się  opisy  z  17  baz
bibliograficznych  tworzonych  przez  biblioteki  należące  do  Federacji  Bibliotek
Kościelnych  FIDES.  W  2004  r.  zaprzestano  tworzenia  wspólnej  bazy  danych  i
koordynacji  prac  –  jedną  bazę  zastąpiono  bazami  przeszukiwalnymi  dzięki
multiwyszukiwarce  FIDKAR.  Obecnie  przygotowywany  jest  projekt  stworzenia
ponownie wspólnej bazy w systemie Aleph. Adres www wyszukiwarki Fidkar: http://
www.fides.org.pl/fidkar/.

2.5. Polska Literatura Humanistyczna ARTON – baza bibliograficzna z indeksem cytowań
z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa polskiego, teorii historii i kultury oraz
etnologii.  Indeksowane  są  książki,  artykuły  (z  26  tytułów  czasopism),  materiały
konferencyjne,  dokumenty  elektroniczne  i  archiwa  z  lat  1987–2004.  Baza
współtworzona  jest  przez  7  uniwersytetów w ramach  konsorcjum,  które  pracuje
według  modelu  shared  cataloging  [6;  17].  Adres  www  bazy:
http://arton.bg.us.edu.pl/arton/arton.php.

2.6. SIBROL (System  Informacji  o  Badaniach  Rolniczych)  –  baza  tworzona  przez  22
instytucje  naukowe:  jednostki  badawczo-rozwojowe  nadzorowane  przez
Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi  oraz  placówki  naukowe V Wydziału PAN i
niektóre uczelnie rolnicze. Baza posadowiona jest w Centralnej Bibliotece Rolniczej.
Gromadzi  informacje  o  wynikach  badań  naukowych  i  pracach  rozwojowych  z
dziedziny  rolnictwa  realizowanych  od  1995  r.  Integruje  poszczególne  podbazy
przesyłane przez współuczestniczące w systemie instytucje. W Internecie dostępna
jest od 1999 r. [27]. Adres www bazy w systemie Aleph: http://alfa.cbr.edu.pl/F/?
func=find-b-0&local_base=projekt. 

2.7. SIGŻ (Systemu  Informacji  o  Gospodarce  Żywnościowej)  –  baza  budowana  przez
Centralną Bibliotekę Rolniczą we współpracy z jednostkami badawczo-naukowymi i
uczelniami  rolniczymi  od  1981  r.  Aktualizowana  jest  na  bieżąco.  Zawiera  opisy
bibliograficzne  i  streszczenia  artykułów  z  około  284  tytułów  czasopism  polskich,
wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych, aktów prawnych z
zakresu rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej i przemysłu spożywczego. Baza



jest dostępna bezpłatnie w Internecie od 1997 r. z wyłączeniem ostatniego półrocza.
Adres www bazy w systemie MAK: http://sigz.cbr.edu.pl/toc.html.

2.8. SYMPOnet –  zawiera  informacje  o  materiałach  konferencyjnych,
przedkonferencyjnych  i  pokonferencyjnych.  Rejestruje  materiały  z  konferencji,
zjazdów,  kongresów,  sympozjów  i  innych  spotkań  naukowych  krajowych  i
zagranicznych,  które  odbyły  się  po  1980  r.  Bazą  administruje  Biblioteka  Główna
Politechniki  Warszawskiej  przy  współudziale  18  bibliotek.  Adres  www  bazy  w
systemie Aleph: http://gate.bg.pw.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=sym01. 

3. Współpraca międzynarodowa 
3.1. AGRIS-FAO – baza bibliograficzno-abstraktowa tworzona od 1971 r. pod auspicjami

FAO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa) przez
158  krajów  i  29  międzynarodowe  organizacje.  Rejestruje  publikacje  dotyczące
szeroko pojętego rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i
rybołówstwa,  a  także  hydrologii,  zasobów  naturalnych  i  ochrony  środowiska.
Informacje o polskich publikacjach naukowych (m.in.  artykułach z  ok.  90 tytułów
czasopism, opublikowanych doktoratach) dostarczane są przez Centralną Bibliotekę
Rolniczą, która prowadzi własną bazę danych we współpracy z innymi bibliotekami –
głównie  wyższych  uczelni  rolniczych,  posiadającymi  zdalny  dostęp  do  bazy  i
wprowadzającymi  rekordy  na  zasadzie  shared  cataloging.  Baza  zawiera  opisy
bibliograficzne  publikacji  od  1975  r.  i  jest  aktualizowana  kwartalnie.  Adres  www
bazy: http://agris.fao.org/. 

3.2. Bibliografia historii Europy Środkowo-Wschodniej (BhEŚ-W) – baza bibliograficzna
na stronie Instytutu im. Herdera w Marburgu, rejestruje monografie, artykuły z prac
zbiorowych  i  czasopism  (ok.  1,5  tys.  tytułów)  oraz  recenzje  o  charakterze
krytycznym.  Bazę  tworzą od 1994 r.  instytucje z  Polski10,  Czech,  Słowacji,  Litwy i
Niemiec.  Współpracujące  placówki  opracowują  bibliografie  historyczne  w
poszczególnych  krajach  oraz  wykorzystują  dane  z  bazy  do  tworzenia  własnych
bibliografii  [8,  s.  207-208].  Adres  www bazy:  http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok?
lang=pl. 

3.3. Index Translationum (IT) –  międzynarodowa bibliografia przekładów sporządzana
pod auspicjami UNESCO. Baza rejestruje przekłady książek od 1979 r.,  zaś wersja
drukowana  od  1932  r.  Materiały  z  terenu Polski  dostarcza  Biblioteka Narodowa.
Adres www bazy: http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml.
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Bartłomiej Włodarczyk1

Współpraca Pracowni Języka Haseł Przedmiotowych
Biblioteki Narodowej z użytkownikami

Początki  Języka  Haseł  Przedmiotowych  Biblioteki  Narodowej  (JHP  BN)  sięgają  lat
pięćdziesiątych  XX  wieku.  Rozpoczęto  wówczas  prace  nad  uniwersalnym  językiem
informacyjno-wyszukiwawczym, który miałby zastosowanie w bieżącej bibliografii narodowej
oraz w katalogu Biblioteki Narodowej. Prace nad nim prowadził zespół w składzie: Władysław
Bieńkowski, Maria Dembowska, Helena Hleb-Koszańska, Janina Jantzenowa, Jan Kossonoga i
Henryk Sawoniak. Od początku lat osiemdziesiątych prace nad ujednoliceniem słownictwa
JHP BN prowadziły Ewa Stępniakowa z Zakładu Katalogów Rzeczowych i Janina Trzcińska z
Zakładu Przewodnika Bibliograficznego. Efektem ich pracy było pierwsze wydanie Słownika
języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (1989) oraz kolejne dwa, poprawione i
rozszerzone2.  Od  1997  r.  prace  kontynuował  nieformalny  zespół  w  składzie:  Joanna
Kędzielska,  Wanda  Klenczon  i  Anna  Stolarczyk.  Dopiero  w  2007  r.  powstała  specjalna
komórka,  której  jedynym  zadaniem  jest  rozwój  języka  –  Pracownia  Języka  Haseł
Przedmiotowych Biblioteki  Narodowej,  wchodząca w skład Instytutu Bibliograficznego [5].
Wspierają  ją  w  tym  zadaniu  inne  jednostki  Biblioteki  Narodowej  m.  in.  Pracownia
Przewodnika Bibliograficznego i Zakład Opracowania Rzeczowego.

Do zadań Pracowni należy, oprócz redakcji merytorycznej jednostek leksykalnych i ich
relacji, m. in. współpraca z bibliotekami w zakresie rozwoju języka. Z jednej strony polega
ona  na  szkoleniach  i  informowaniu  o  całokształcie  prac,  z  drugiej  zaś  na  współpracy
merytorycznej  przy  jego  budowaniu.  Współpraca  obejmuje  wiele  instytucji.  JHP  BN  jest
stosowany  w  większości  bibliotek  publicznych  i  pedagogicznych.  Stosują  go  także  m.in.
Biblioteka  Główna  Akademii Górniczno-Hutniczej  im.  S.  Staszica  w  Krakowie,  Biblioteka
Sejmowa oraz Biblioteka Żydowskiego Instytutu Historycznego. 

Biblioteka Narodowa nie prowadzi statystyki, ile instytucji używa JHP BN. Wynika to
m.in. z tego,  że istnieje możliwość adaptacji  języka do specyficznych potrzeb odbiorców i
szereg bibliotek korzysta z tej możliwości. Bardzo trudno określić liczbę zmodyfikowanych
słowników funkcjonujących w wielu instytucjach.

Głównym źródłem informacji  o  JHP BN jest  strona Pracowni  w witrynie  Biblioteki
Narodowej.  Podstawowym  jej  elementem  jest  słownik  JHP  BN  w  systemie  MAK
prezentowany w dwóch wariantach: odpowiadającym zapisowi w wersji drukowanej oraz w
formacie MARC21. Jest on aktualizowany raz w tygodniu. Oprócz podstawowych informacji
na temat języka, takich jak krótka historia jego powstania i podstawowe założenia redakcji i
doboru  haseł,  na  stronie  zamieszczane  są  również  podstawowe  informacje  metodyczne,
m.in. o sposobie ich budowy i wzajemnych relacjach. Zakładka Materiały metodyczne składa
się z czterech części. W pierwszej zamieszczane są najnowsze ustalenia. Są tam obecne przez
tydzień,  po  czym  przenosi  się  je  do  kolejnych  części.  Druga  część  zawiera  wskazówki
metodyczne,  odnoszące  się  do  sposobów  opracowania  haseł  z  poszczególnych  dziedzin
wiedzy.  Ta  część  jest  podzielona  według  schematu  działów  głównych  Uniwersalnej

1 mgr Bartłomiej Włodarczyk, Biblioteka Narodowa, e-mail: b.wlodarczyk@bn.org.pl
2 Kolejne wydania słownika ukazały się w 1993, 1997, 2001, 2005 r.



Klasyfikacji Dziesiętnej. W związku z przeprowadzanymi w JHP BN zmianami polegającymi na
usuwaniu  określników  formalnych  i  wprowadzeniu  tematów  formalnych  wyrażających
formę, typ,  rodzaj  dokumentu lub prezentacji  treści  (pola grupy X55),  na  stronie  została
wyodrębniona część, w której są zamieszczane materiały metodyczne dotyczące tych zmian.
Ostatnia część zawiera informacje o funkcjonujących w zasobie słownictwa rodzajach haseł
m. in. osobowych, czy autor – tytuł.

Rys. 1. Strona JHP BN w witrynie Biblioteki Narodowej

Źródło: http://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/jhp-bn/o-jhp-bn/

W  najbliższym  czasie,  w  ramach  witryny  Biblioteki  Narodowej,  planowane  jest
również otwarcie  bloga.  Zamieszczane  będą na  nim informacje  o bieżących  pracach  nad
słownictwem i  metodyką  JHP BN oraz  informacje  na  temat  zmian  i  nowych koncepcji  z
dziedziny opracowania przedmiotowego na świecie oraz tworzenia i wykorzystania punktów
dostępu  do  treści  dokumentów.  Uruchomienie  bloga  wiąże  się  z  jednej  strony  z  chęcią
lepszego poinformowania bibliotekarzy,  z  drugiej  zaś poznania ich komentarzy i  opinii  na
temat prac prowadzonych w Pracowni. Być może, dzięki temu uda się lepiej komunikować z
odbiorcami  i  specjalistami  zainteresowanymi  rozwojem  języków  informacyjno-
wyszukiwawczych, a także dostosować język do potrzeb jego użytkowników.

Strona Pracowni  zawiera również m. in.  łącza do zasobów współpracujących z nią
instytucji (np. Słownika Języka Haseł Przedmiotowych Nauk Wojskowych tworzonego przez
Centralną Bibliotekę Wojskową i Bibliotekę Główną Akademii Obrony Narodowej). Dostępne
są również materiały z organizowanych przez Bibliotekę Narodową konferencji związanych z
szeroko rozumianym opracowaniem rzeczowym. Prowadzona jest  także  lista  mailingowa.
Dotychczas służyła ona wyłącznie przekazywaniu informacji  na temat zmian związanych z
wprowadzaniem tematów formalnych. Planowane jest wprowadzenie na stronie technologii
RSS, co pomoże użytkownikom wygodniej zapoznawać się ze zmianami.



Od  2005  r.  JHP  BN  jest  obecny  w  katalogu  NUKAT  [2,  s.  114-115].  Baza  NUKAT
zawiera  pełną  kartotekę wzorcową JHP BN wraz  z  hasłami  rozwiniętymi.  W tym okresie
Biblioteka  Narodowa  uczestniczyła  w  katalogu  NUKAT  jako  instytucja  współkatalogująca.
Rekordy były tworzone w Nukacie i  kopiowane do bazy Biblioteki Narodowej. W połowie
2007 r.  Biblioteka Narodowa odstąpiła od czynnego udziału w katalogu,  natomiast zasób
słownictwa JHP BN nadal jest na bieżąco aktualizowany w bazie NUKAT [Por. 7, s. 76-77; 8].
Hasła są tworzone w bazie Biblioteki Narodowej i walidowane przez Pracownię JHP BN, a na
serwerze  NUKAT  jest  utrzymywana  kopia  tego  zasobu,  aktualizowana  raz  na  tydzień.
Pracownia JHP BN przesyła listę haseł nowych, usuniętych i zmodyfikowanych. Dzięki temu
część bibliotek może pobierać hasła  z  NUKAT.  Bibliotekom, które nie pobierają danych z
katalogu, Biblioteka Narodowa oferuje pobieranie rekordów zarówno bibliograficznych, jak i
wzorcowych  za  pomocą  protokołu  Z39.50.  Na  serwerze  ftp  Biblioteki  Narodowej  są
regularnie  zamieszczane  pliki  aktualizacyjne  zawierające  nowe  i  zmodyfikowane  rekordy
wzorcowe.  Dostęp  do  dwóch  źródeł  zawierających  rekordy  wzorcowe  ma  na  celu
zwiększenie wygody w korzystaniu z JHP BN. Dzięki tym dwóm możliwościom część bibliotek
może aktualizować swoje hasła przez internet. Zainteresowani mogą również zamówić bazę
JHP na nośniku elektronicznym.

Pozyskaniu  informacji  o  problemach  bibliotekarzy  i  potrzebach  w  zakresie
opracowania rzeczowego oraz wymianie opinii  na temat przyszłości JHP BN służą również
organizowane od 1999 r. warsztaty JHP BN i UKD. Inicjatorem zorganizowania tego spotkania
był Piotr Bierczyński, wówczas przewodniczący Komisji  Opracowania Rzeczowego Zbiorów
przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który kierował zespołem do
2005 r. Od 2006 r. obowiązki te przejęła jego następczyni Aldona Borowska. Warsztaty były
do  2010  r.  współorganizowane  przez  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich,  Bibliotekę
Narodową  oraz  Instytut  Informacji  Naukowej  i  Studiów  Bibliologicznych  Uniwersytetu
Warszawskiego. Od tego roku są już samodzielnie organizowane przez Bibliotekę Narodową,
a  uczestnicy  otrzymują  certyfikaty  wydawane  przez  Zakład  Edukacji  Bibliotekarskiej,
Informacyjnej i Dokumentacyjnej.

Pierwsze  warsztaty  zgromadziły  sześćdziesięciu  uczestników  spoza  Biblioteki
Narodowej. Jedenaste zaś, które odbyły się w 2009 r., już około dwustu siedemdziesięciu.

W czasie warsztatów są omawiane zmiany w języku oraz prowadzona jest dyskusja na
temat dalszego jego rozwoju. Pracownicy BN przedstawiają bieżące ustalenia. Występują też
przedstawiciele innych bibliotek,  prezentując  swoje problemy i  doświadczenia w zakresie
stosowania  JHP  BN  i  wyszukiwania  informacji  o  treści  dokumentów  w  bazach
bibliograficznych  i  katalogowych  funkcjonujących  w  różnych  systemach  bibliotecznych  i
tworzonych  na  potrzeby  różnych  typów  odbiorców.  Część  prezentowanych  referatów
dotyczy także ogólnych tendencji  w zakresie opracowania rzeczowego z użyciem języków
informacyjno-wyszukiwawczych  [Por.  10;11].  W  warsztatach  biorą  udział  bibliotekarze  z
bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych.

Fot. 1. Warsztaty JHP BN i UKD w 2008 r.



Źródło: fotografia P. Rygiel, Biblioteka Narodowa

Pracownia JHP bierze także udział w szkoleniach organizowanych przez wspomniany
już  Zakład  Edukacji  Bibliotekarskiej,  Informacyjnej  i  Dokumentacyjnej.  W  tej  chwili
prowadzone są szkolenia na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym. Odbywają
się  one  zarówno  w  Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie,  jak  i  w  zainteresowanych
bibliotekach. Mają formę wykładów i ćwiczeń. W 2009 r. odbyło się sześć takich szkoleń.

Jedną z form współpracy z bibliotekami są spotkania Zespołu ds. Rozwoju JHP BN.
Odbywają się one raz na dwa miesiące. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1997 r.
Członkami  zespołu  są  pracownicy  Biblioteki  Narodowej  zajmujący  się  opracowaniem
przedmiotowym  dokumentów  oraz  zaproszeni  przedstawiciele  bibliotek  publicznych3.
Obecnie są to przedstawiciele: Biblioteki  Publicznej m. st.  Warszawy – Biblioteki  Głównej
Województwa Mazowieckiego, Książnicy Kopernikańskiej z Torunia oraz Książnicy Pomorskiej
ze Szczecina.  Zebrania zespołu mają charakter roboczy i  dyskutowane są na nich bieżące
problemy z zakresu metodyki języka. Wszystkie oficjalne decyzje dotyczące jego przyszłości
są wynikiem tych spotkań.  Ustalenia ukazują się  na stronie JHP BN w witrynie Biblioteki
Narodowej w zakładce Materiały metodyczne, a od tego roku będą zamieszczane na blogu.

Pracownia  Języka  Haseł  Przedmiotowych  nawiązała  także  formalną  współpracę  w
sprawie  rozwoju  JHP  BN  z  Biblioteką  m.  st.  Warszawy.  Współpraca  ta  polega  na
współdziałaniu w ramach wspomnianego już Zespołu ds. Rozwoju Języka oraz walidacji przez
Pracownię haseł powstających w stołecznej bibliotece. Formalna współpraca została także
zawiązana pod koniec 2009 r. z Centralną Biblioteką Wojskową i Biblioteką Główną Akademii
Obrony  Narodowej.  Instytucje  te  stworzyły  Słownik  Języka  Haseł  Przedmiotowych  Nauk
Wojskowych oparty  o metodykę i  słownictwo JHP BN rozbudowane o terminy z zakresu
wojskowości.  W ramach współpracy  ma zostać  ujednolicone  słownictwo dotyczące  nauk
wojskowych  obecne  w  obu  zasobach  słownictwa.  Biblioteki  wojskowe  zaoferowały

3 Członkami zespołu są obecnie:  Wanda Klenczon (przewodnicząca),  Anna Stolarczyk (wiceprzewodnicząca),
Joanna  Kędzielska,  Justyna  Wilk-Żmigrodzka,  Małgorzata  Witkowska,  Alicja  Majchrzak,  Dorota  Mularska,
Monika  Arant,  Iwona  Laskowska,  Jolanta  Hys,  Paweł  Rygiel,  Bartłomiej  Włodarczyk,  Alina  Grochowska
(Biblioteka  m.st.  Warszawy),  Maria  Bereśniewicz  (Książnica  Pomorska),  Szymon  Kiełpiński  (Książnica
Kopernikańska).



konsultacje  dotyczące  dokumentów  z  tej  dziedziny.  W  zamian  Biblioteka  Narodowa
zaproponowała pomoc metodyczną w zakresie opracowania przedmiotowego. 

W  marcu  2003  r.  dyrektorzy  bibliotek  pedagogicznych  spotkali  się  na  konferencji
„Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne w systemie informacji edukacyjnej”. Przedstawiciele
tych bibliotek zdecydowali się wówczas rozpocząć stosowanie w swoich katalogach JHP BN.
Przedtem instytucje te stosowały tylko Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną i potrzebowały
języka  opartego  o  słownictwo  naturalne,  który  funkcjonowałby  dobrze  w  środowisku
komputerowym.  Na  spotkaniu  podjęto  decyzję  o  utworzeniu  zespołu,  którego  zadaniem
byłaby koordynacja prac nad używaniem i rozwojem JHP BN w zakresie pedagogiki, edukacji i
oświaty [3].

Pierwsze  spotkanie  tego  zespołu  odbyło  się  we  wrześniu  2003  r.  w  siedzibie
Centralnego Ośrodka Szkolenia Nauczycieli w Sulejówku. Wzięli w nim udział przedstawiciele
piętnastu  bibliotek.  Bibliotekę  Narodową  reprezentowała  Wanda  Klenczon,  wówczas
przewodnicząca  Zespołu  Rozwoju  Języka  Haseł  Przedmiotowych  BN.  Zaproponowała  ona
szkolenia oraz współpracę nad hasłami i metodyką z zakresu edukacji. Na spotkaniu podjęto
analizę nowych terminów z zakresu edukacji, które miały być wprowadzone do słownika JHP
BN.  Analiza języka wykazała  konieczność  poszerzenia go,  w związku z szybkim rozwojem
nauk pedagogicznych  i  reformą oświaty,  o  nowe,  bardziej  szczegółowe hasła  z  dziedziny
edukacji. Rozważano formy współpracy z Biblioteką Narodową. Ustalono także skład zespołu,
który miał pracować nad rozwojem języka w zakresie edukacji i pedagogiki. W jego struktury
weszły:  Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Warszawie,  Dolnośląska  Biblioteka
Pedagogiczna we Wrocławiu, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka  w  Łodzi,  Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Bielsku-Białej,  Publiczna
Biblioteka  Pedagogiczna  w  Kaliszu,  Publiczna  Biblioteka  Pedagogiczna  w  Poznaniu  oraz
Mediateka Edukacyjna CODN. Biblioteka Narodowa zobowiązała się wyodrębnić ze słownika
hasła  z  zakresu  pedagogiki  i  edukacji  i  taki  zestaw  przesłać  bibliotekom  jako  materiał
wyjściowy do dalszych prac. Miały one stworzyć propozycję nowych tematów i określników,
które po walidacji weszłyby w skład słownika JHP BN [3; 12].

Kolejne spotkanie odbyło się  w grudniu 2004 r.  Miało ono już charakter roboczy.
Omawiano propozycje nowych haseł.  Aldona Borowska i  Wanda Klenczon przeprowadziły
również ćwiczenia z użyciem terminów wprowadzonych do słownika w latach 2002-2004 [4].
Kolejne  spotkania  przebiegały  podobnie.  Zastanawiano  się  nad  wprowadzeniem  nowych
tematów oraz ustaleniem metodyki opracowania. Prowadzono również szkolenia. Spotkania
te odbywały się mniej więcej dwa razy do roku. Ich częstotliwość była różna w związku z
sytuacją finansową CODN i  poszczególnych bibliotek.  Ostatnie spotkanie miało miejsce w
listopadzie 2009 r. w Sulejówku [Por. 9].

Współpraca  Biblioteki  Narodowej  z  mazowieckimi  bibliotekami  pedagogicznymi  w
zakresie rozwoju JHP BN rozpoczęła się w 2002 r. W tym roku powołano Mazowiecki Zespół
ds.  Języka  Haseł  Przedmiotowych  BN.  Jego  powstanie  wiązało  się  z  wprowadzeniem  w
mazowieckich  bibliotekach  pedagogicznych  zintegrowanego  systemu  komputerowego
Prolib.  Bibliotekarze postanowili  wówczas rozpocząć współpracę, w związku z używaniem
tego samego systemu bibliotecznego i przy okazji ujednolicić opracowanie rzeczowe swoich
dokumentów  [1].  Prace  zespołu  od  początku  koordynuje  Pedagogiczna  Biblioteka
Wojewódzka im. Komisji  Edukacji  Narodowej w Warszawie.  W skład zespołu początkowo
wchodziło  sześć  bibliotek  stosujących  system  biblioteczny  Prolib.  Oprócz  wspomnianej
biblioteki  warszawskiej  były  to  biblioteki  pedagogiczne  z  Ciechanowa,  Ostrołęki,  Płocka,
Radomia  i  Siedlec.  Spotkania  odbywały  się  początkowo  bez  udziału  reprezentantów
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Biblioteki Narodowej. W 2008 r. dołączyły trzy biblioteki spoza województwa mazowieckiego
z Łodzi, Zamościa i Białej Podlaskiej. Zespół ten podjął współpracę z Biblioteką Narodową na
rzecz  rozwoju  słownictwa  z  zakresu  edukacji  i  pedagogiki.  Reprezentantem  Biblioteki
Narodowej  na  spotkaniach  jest  Aldona  Borowska,  kierownik  Zakładu  Opracowania
Rzeczowego BN i uczestnik spotkań Zespołu ds. Rozwoju JHP BN.

Prace bibliotek pedagogicznych przyniosły wymierne efekty w postaci wielu nowych
haseł, uściślenia starych oraz rozwoju metodyki opracowania przedmiotowego dokumentów
w zakresie  edukacji.  Udało się  stworzyć  rozwiązania  metodyczne  odnoszące  się  m.in.  do
opracowania  podręczników  i  materiałów  dydaktycznych  związanych  z  wychowaniem
przedszkolnym,  nauczaniem  początkowym  i  szkołami  specjalnymi.  W  najbliższym  czasie
planowane  jest  spotkanie  dotyczące  szkolnictwa  zawodowego.  Biblioteki  pedagogiczne
włączyły  się  także  w  prace  nad  wprowadzeniem  do  JHP  BN  tematów  formalnych
wyrażających formę, rodzaj i typ dokumentów lub ich przeznaczenie czytelnicze. Konsultują
one  projekty  haseł  i  rozwiązania  metodyczne  dotyczące  programów  nauczania,
podręczników i innych pomocy dydaktycznych.

Pracownia  Języka  Haseł  Przedmiotowych  jest  otwarta  na  współpracę  z  różnymi
typami bibliotek, która pozwoli na lepsze dostosowanie języka do potrzeb bibliotekarzy, a
także czytelników. Dotychczasowe doświadczenia pokazują ogromne zalety współdziałania.
Biblioteka Narodowa może korzystać z fachowej wiedzy bibliotekarzy dziedzinowych oraz
reprezentujących różne zasoby informacyjne i potrzeby użytkowników o różnym profilu. Ze
swojej strony Pracownia może zaoferować pomoc metodyczną zarówno w zakresie redakcji
leksykograficznej  i  merytorycznej  artykułów  przedmiotowych,  jak  i  organizacji  punktów
dostępu  w  katalogach  bibliotecznych.  Zespół  liczy,  że  współpraca  z  bibliotekami
specjalistycznymi  pozwoli  rozwinąć  słownictwo,  poprzez  rozbudowę  sieci  powiązań
pomiędzy  hasłami  oraz  likwidację  archaizmów  i  terminów  nieużywanych  już  w
poszczególnych  dziedzinach  wiedzy.  Pozwoli  to  dostosować  JHP  BN  do  bardzo  szybko
zmieniającej się w poszczególnych dyscyplinach terminologii, a tym samym uczynić z języka
bardziej  przydatne  i  przyjazne  narzędzie  opracowania  dokumentów  gromadzonych  w
bibliotekach i wyszukiwania informacji przez użytkowników.
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Jolanta Hys1

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna w kontekście
współpracy bibliotek i instytucji europejskich

Ostatnie  lata  obfitują  w  projekty  mające  na  celu  usprawnienie  funkcjonowania
klasyfikacji w środowisku komputerowym. Do najważniejszych działań należą:

 budowanie wielojęzycznych indeksów odpowiedników słownych symboli UKD,
 wykorzystanie klasyfikacji do uporządkowania Internetu,

 tworzenie  modeli  dla  opisu  systemów  organizacji  wiedzy,  ze  szczególnym
uwzględnieniem fasetowego modelu organizacji wiedzy,

 interoperacyjność (współdziałanie) i mapowanie (odwzorowanie), 
 budowanie tezaurusów i wiązanie zawartych w nich wyrażeń z symbolami klasyfikacji,

w tym UKD,
 próby zastosowania formatu dla klasyfikacji.

W ostatnich latach za  najważniejsze  działania na polu UKD należy uznać  podjęcie
współpracy mającej na celu budowanie wielojęzycznego indeksu odpowiedników słownych
do symboli  UKD. W dwóch ważnych tego typu projektach (Multilingual Subject Access to
Catalogues  of  National i  Summary  UDC)  partycypuje  Polska.  Zostały  one  omówione  w
końcowej części rozdziału, poświęconej udziałowi Polski w projektach międzynarodowych.

Innym  realizowanym  projektem  stworzenia  odpowiedników  słownych  w  różnych
językach jest MACS (Multilingual ACcess to Subject). Biorą w nim udział biblioteki narodowe:
Szwajcarii,  Niemiec,  Francji  i  Wielkiej  Brytanii.  Języki  informacyjno-wyszukiwawcze,  do
których  przygotowano  odpowiedniki  słowne  to:  niemiecki  Schlagwortnormdatei  (SWD),
francuski RAMEAU i angielski Library of Congress Subject Headings. 

Podejmowane są próby wykorzystania hierarchicznej struktury i reguł składniowych
klasyfikacji do uporządkowania zasobów Internetu. Wiele miejsca poświęca się działalności
mającej na celu przygotowanie spisu treści (wykazu terminów) z Wikipedii. Jest to możliwe,
ponieważ  artykuły  Wikipedii,  podobnie  jak  UKD,  tworzą  dynamiczny,  częściowo fasetowy
tezaurus,  który  może  być  przeszukiwany  poprzez  różne  kategorie  wyszukiwawcze.
Planowane jest uporządkowanie terminów znaczących zgodnych ze społecznym tagowaniem
(zdefiniowanie i  uporządkowanie hierarchiczne).  Najważniejszą przyjętą strategią powinno
być umieszczenie danych na stronach www, które będą przez innych znajdywane, używane i
ewentualnie poprawiane. 

Tworzone  są  modele  dla  opisu  systemów  organizacji  wiedzy,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  fasetowego  modelu  organizacji  wiedzy.  Na  tym  polu,  znaczącym
osiągnięciem  było  opracowanie  tzw.  Simple  Knowledge  Organization  System  (SKOS),
wspólnego  modelu  dla  opisu  systemów  organizacji  wiedzy.  SKOS  to  formalny  język
reprezentacji struktury systemu organizacji wiedzy, a zatem również formalny sposób opisu
języków  informacyjno-wyszukiwawczych,  jak  również  sieciowych  systemów  organizacji
wiedzy i taksonomii. Zapewnia standardowy sposób reprezentowania systemów organizacji
wiedzy  (tezaurusów,  systemów  klasyfikacji,  taksonomii,  języków  haseł  przedmiotowych  i
innego rodzaju kontrolowanego słownictwa) za pomocą Resource Description Framework
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(RDF).  SKOS  jest  skuteczny  w  budowaniu  tezaurusów,  ale  nie  w  budowaniu  systemów
klasyfikacyjnych,  dlatego  postulowany  jest  rozwój  klasyfikacji  i  tezaurusów  w  kierunku
struktury fasetowej. 

W zmieniającym się środowisku komputerowym mamy do czynienia z  kombinacją
narzędzi  i  danych,  tj.  standardów World Wide Web Consortium (W3C),  Międzynarodową
Organizacją  Normalizacyjną  (ISO),  SKOS-em,  oraz  przepływem  danych  pomiędzy  różnymi
systemami informacyjnymi. SKOS oferuje słownictwo dla pojęć i  schematów pojęciowych,
etykiet, relacji semantycznych i not stosowania.

Fasetowa  organizacja  wiedzy  opiera  się  na  założeniach  przyjętych  w  Klasyfikacji
Dwukropkowej  S.R.  Ranganathana.  Oprócz  podziału  treści  piśmiennictwa  według  klas
głównych  opartych  na  klasyfikacji  nauk,  wprowadza  drugi  podział  na  pięć  kategorii
ontologicznych  pojęć  szczegółowych  (zwanych  izolatami)  składających  się  na  tematy
dokumentów:

P - Personality  (Indywiduum):  kategoria  oznaczająca  pojęcia  posiadające  cechy
indywidualne, oznaczana przecinkiem (,)

M - Matter (Materia): kategoria materiału i własności, oznaczana średnikiem (;)
E - Energy (Energia): kategoria procesów i działań, oznaczana dwukropkiem (:) 
S - Space (Przestrzeń): kategoria miejsca, lokalizacji przestrzennej, oznaczana kropką (.) 
T - Time (Czas): kategoria czasu, lokalizacji chronologicznej, oznaczana apostrofem (') 

Przedstawione powyżej izolaty zostały wykorzystane w zreformowanej strukturze UKD na
bliższą fasetowej. Wymienione powyżej izolaty zgodne są z poddziałami wspólnymi z kreską:
-05 Osoby; -03 Materiały; -02 Własności, -04 Relacje. Metody. Działania; oraz poddziałami
(…) Miejsca; ”…” Czasu.

Reformując  strukturę  Master  Reference File  skorzystano  z  klasyfikacji  fasetowej  –
Klasyfikacji Bibliograficznej Blissa (wersji z 1967 r. znanej jako BC2).

Wykorzystanie  fasetowej  organizacji  wiedzy  w  Internecie  można  prześledzić  na
przykładzie fasetowej wyszukiwarki sieci sklepów Rossmann [9] umożliwiającej internaucie
zawężanie  treści  tylko  do  tych,  które  poszukuje.  Dla  przykładu,  jeśli  wpiszemy  w  dziale
„Uroda”, np. „włosy”, potem „przetłuszczające się” i „farbowanie” – pokażą się wszystkie
artykuły i blogi dotyczące tego tematu. Wyświetlą się także produkty dostępne w sieciach
Rossmann  związane  ze  wskazanymi  hasłami.  Fasetowa  organizacja  wiedzy  umożliwia
uporządkowanie terminów z danego obszaru wiedzy do postaci rozłącznych i jednorodnych
faset na podstawie naturalnej dla tego uniwersum zasady podziału.

Wiele  uwagi  poświęca  się  zagadnieniom  interoperacyjności  (współdziałania)  i
mapowania  (odwzorowania).  Interoperacyjność,  współdziałanie,  współpraca
(interoperability) to zdolność systemu do pracy z innym systemem, tj. zdolność systemu do
wymiany danych o określonej strukturze i wykorzystanie tych danych w celu utworzenia z
nich  informacji.  Na  gruncie  języków  informacyjno-wyszukiwawczych  ma  miejsce
interoperacyjność  pomiędzy  słownikami,  czyli  wymiana  wyrażeń  słownych  o  określonej
strukturze i wzajemne wykorzystywanie tych danych w celu utworzenia z nich informacji.

Mapowanie,  odwzorowanie  (mapping)  to  przyporządkowanie  jednych  systemów
organizacji wiedzy do drugich, jednego formatu danych do drugiego, np. UNIMARC do Dublin
Core. Ma wówczas miejsce mapowanie języka informacyjno-wyszukiwawczego w inny język
informacyjno-wyszukiwawczy, czyli  mapowanie terminu funkcjonującego w jego otoczeniu
semantycznym  (mapowanie  po uwzględnieniu  kontekstu  artykułu  przedmiotowego,  bądź



gałęzi  klasyfikacyjnej).  Ma miejsce  mapowanie  z  uwzględnieniem zachodzących  w danym
języku relacji semantycznych (relacji ekwiwalencji, hierarchii i kojarzenia).

Konsorcjum UKD opublikowało informację o mapowaniu 1000 klas Dewey Summaries
do  UDC  Master  Reference  File.  W  kooperacji bibliotek  niemieckich,  austriackich  i
szwajcarskich podjęto się mapowania Schlagwortnormdatei (SWD) do Klasyfikacji Dziesiętnej
Deweya [3].

Inny  przykład  to  mapowanie  Klasyfikacji  Dziesiętnej  Deweya  do  Języka  Haseł
Przedmiotowych Biblioteki Kongresu i Tezaurusa UNESCO, np.:

DDC: "331.881102770943“; 331.8811–labor unions in industries and occupations other than
extractive, manufacturing, construction; -027.7–academic libraries ; -0943–Germany
LCSH: "Library employees--Labor unions--Germany„; "Universities and colleges--Employees--
Labor unions--Germany„; "Collective bargaining--Academic librarians--Germany„; "Libraries
and labor unions--Germany"
UNESCO Thesaurus: “Trade unions”“Academic libraries”“Germany”.

Na podanym powyżej przykładzie pokazano mapowanie pomiędzy tezaurusem, klasyfikacją i
językiem haseł przedmiotowych.

W  szkockim  projekcie  HILT  (High-Level  Thesaurus  Project)  [4],  baza  danych  z
terminologią tezaurusa HILT mapowana jest do Klasyfikacji Dziesiętnej Deweya. W tezaurusie
HILT zachodzi korelacja między klasyfikacjami i tezaurusami: DDC; UNESCO Thesaurus; UDC i
AAT (Art and Architecture Thesaurus).

Powstają konsorcja, których celem jest zgrupowanie informacji w różnych językach
informacyjno-wyszukiwawczych  i  na  różnych  nośnikach.  Ciekawym  rozwiązaniem  jest
bezpłatna usługa online Intute [2], w której prezentowane są, najlepsze z punktu widzenia
prowadzonych badań naukowych, strony www. Usługa jest koordynowana przez konsorcjum
siedmiu uniwersytetów brytyjskich.  Stosowane w niej  języki  informacyjno-wyszukiwawcze
to: Social Research Methodology Thesaurus; LIR legal thesaurus; MeSH; RCN Library Nursing
Thesaurus; SCIE;  DDC;  Ei Thesaurus;  ACM Classification; CABI Thesaurus; HASSET; LCSH; In-
house.

Zachodzi  koegzystencja  współczesnych  katalogów  bibliotecznych  z  katalogami
archiwów,  muzeów,  produktów  komercyjnych  itp.,  dlatego  potrzebna  jest  informacja
zintegrowana  prezentująca  dziedzictwo  narodowe  bez  względu  na  używane  języki
informacyjno-wyszukiwawcze,  jak  i  zgromadzone  nośniki  (filmy,  książki,  zbiory  muzealne,
strony www).

Tworzone są tezaurusy i wiąże się zawarte w nich wyrażenia z symbolami klasyfikacji,
w  tym  Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej.  W  2009  r.  opracowano  projekt  ISO  25964:
Thesauri and interoperability with other vocabularies [8]. Standard ten dotyczy: tezaurusów
jednojęzycznych, tezaurusów wielojęzycznych, słowników innych niż tezaurusy, schematów
klasyfikacyjnych,  taksonomii,  haseł  przedmiotowych,  ontologii/map  tematycznych/sieci
semantycznych,  pierścieni  synonimów.  Jest  to  międzynarodowy  standard  budowy
tezaurusów,  opisujący  możliwości  mapowania  tezaurusów  w  kontekście  zachodzącej
prekoordynacji i postkoordynacji.

W ostatnich  latach  stworzono  kilka  tezaurusów  do symboli  UKD.  Przykładem jest
holenderski An African Studies Thesaurus [1].  Dla 8,5 tys. symboli z ostatniej edycji  pliku
wzorcowego UKD utworzono odpowiedniki słowne w postaci deskryptorów, z zachowaniem
właściwej dla tezaurusa struktury artykułu deskryptorowego. Inny przykład to prezentacja



symboli  UKD  w  systemie  bibliotecznym  BiblioPhil  [2]  wraz  z  odpowiadającymi  im
deskryptorami, w języku rumuńskim, angielskim i francuskim. W Polsce powstał  Tezaurus2

posadowiony na serwerze Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Ministerstwo dotowało projekt
w latach 1997-2000. Zbudowany tezaurus nie jest niestety rozwijany i weryfikowany.

Podejmowane  są  próby  zastosowania  formatu  dla  klasyfikacji.  Zarówno  Zarząd
Konsorcjum UKD, jak też przedstawiciele MARC Standards Office3 zgodnie twierdzą, że nie
ma pełnej  implementacji  MARC 21 Format for  Classification do zastosowania w budowie
kartotek  wzorcowych  UKD.  Dokonano  prób  adaptowania  wybranych  pól  formatu  dla
klasyfikacji  [6].  Adaptacja  pól  formatu  dla  klasyfikacji,  jak  dotąd  miała  charakter  luźny  i
umowny.  Można  się  spodziewać,  że  większość  bibliotek  stosuje  pola  UKD  w  rekordzie
bibliograficznym.  Wykorzystywane  jest  pole  080  z  podpolami:  a  (dla  symboli  ze  zrębu
głównego tablic), x (dla symboli poddziałów wspólnych) i 2 (dla oznaczenia wydania tablic
UKD, co może mieć znaczenie w procesie reklasyfikacji).

MARC  21  Format  for  Classification  Data  został  w  zasadzie  przygotowany  dla
Klasyfikacji  Biblioteki  Kongresu  i  Klasyfikacji  Dziesiętnej  Deweya.  W  formacie  nie
umieszczono w związku z tym przykładów zastosowań UKD. Brak takich przykładów, czyni i
tak trudny do zastosowania format, jeszcze bardziej hermetycznym. Do tej pory nie podjęto
skutecznej próby zastosowania formatu dla klasyfikacji dla zbudowania kartoteki wzorcowej
UKD,  chociaż  zdarzają  się  zastosowania  wybranych  pól.  Wykorzystanie  tego  formatu  dla
prezentacji symboli UKD jest postulowane ze względu na interoperacyjność UKD.

W 2009 r. Biblioteka Narodowa Hiszpanii zaproponowała wprowadzenie pola 080 do
formatu  MARC  21  Authority  Data.  MARC  Standards  Office  zaaprobował  i  wprowadził
poprawkę.  Pole 080 w MARC 21 Authority Data zawiera symbol UKD. Daje to szansę na
kontrolowanie  jedną kartoteką  wzorcową w formacie  MARC 21  Authority  Data  zarówno
haseł  przedmiotowych,  jak  również  symboli  klasyfikacji,  w  tym  UKD. W  Polsce  próby
adaptacji  formatu  dla  klasyfikacji  podjęły  się  Biblioteki  Politechniki  Białostockiej
(prezentowane w OPAC) i Biblioteka m. st. Warszawy – BG Województwa Mazowieckiego
(bez prezentacji w OPAC).

Udział  Polski  w  przystosowaniu  UKD  do  funkcjonowania  w  środowisku
komputerowym  i  tworzeniu  wielojęzycznych  odpowiedników  słownych  do  symboli  UKD
przejawia  się  w  uczestnictwie  w  Multilingual  Subject  Access  to  Catalogues  of  National
Libraries  (MSAC),  jak  również  w  pracach  Konsorcjum  UKD,  w  tym  tłumaczeniu
odpowiedników słownych dla UDC Summary.

Celem pilotowanego przez Bibliotekę Narodową w Pradze (Czechy) przedsięwzięcia
Multilingual Subject Access to Catalogues of National Libraries (MSAC) [7] jest stworzenie
wielojęzycznego słownika przekładowego pomiędzy UKD a pozostałymi językami sztucznymi.
Jest  to  projekt  tworzenia  odpowiedników  słownych  do  UKD  (w  językach  krajów  Europy
Środkowo-Wschodniej).  MSAC  to  kooperacja  na  gruncie  UKD  8  bibliotek  narodowych:

2 Aktywne uczestnictwo w projekcie zgłosiły następujące biblioteki techniczne: Biblioteka Główna Politechniki
Krakowskiej,  Biblioteka  Główna Politechniki  Poznańskiej,  Biblioteka  Główna Politechniki  Łódzkiej,  Biblioteka
Główna Politechniki Wrocławskiej, Biblioteka Główna ATR w Bydgoszczy, Biblioteka Główna Akademii  Rolniczo-
Technicznej  (obecnie  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego)  w  Olsztynie,  Biblioteka  Główna  Politechniki
Świętokrzyskiej, Główna Biblioteka Komunikacyjna w Warszawie, Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej,
Biblioteka  Główna  Politechniki  Rzeszowskiej  (Tezaurus [Dokument  elektroniczny].  Tryb  dostępu:
http://www.biblos.pk.edu.pl/tezaurus_wyszukiwanie_terminow. Stan z dnia 29.03.2010.).
3 dr Maria Inês Cordeiro (UDC Editor-in-chief); dr Aida Slavic (UDC Associate Editor), jak również DeAnna Dare
Evans  (Digital  Project  Coordinator  Network  Development  &  MARC  Standards  Office.  Library  of  Congress)
zgodnie twierdzą, że nie ma pełnej implementacji MARC 21 Format for Classification Data.



Chorwacji,  Czech,  Łotwy,  Litwy,  Macedonii,  Słowacji,  Słowenii  oraz  Polski.  Do  MSAC-a
wybierane  są  te  symbole,  które  występują  w  kartotece  wzorcowej  Czech  (CZENAS).
Odpowiedniki słowne w języku angielskim pochodzą z Library of Congress Subject Headings
(LCSH). Są one tłumaczone na osiem języków, w tym również (od 2009 r.) na język polski.

W 2009 r. realizując plan nawiązywania współpracy z użytkownikami UKD (również za
granicą) Pracownia UKD Biblioteki Narodowej przygotowała odpowiedniki słowne w języku
polskim do symboli UKD z działu 34. Przygotowano 550 odpowiedników słownych do 550
symboli  UKD.  Zostały  one  zamieszczone  na  stronie  Biblioteki  Narodowej  Czech  [5].
Odpowiedniki w języku polskim zostały pobrane po pierwsze z tablic skróconych z 2006 r.
(UDC-P058) oraz tablic pełnych z 1984 r. (FID 607), po drugie z języka naturalnego, po trzecie
z JHP BN.

Przy tej okazji warto wspomnieć o jednym z ciekawszych przykładów funkcjonowania
UKD w środowisku komputerowym, którym jest czeska kartoteka wzorcowa CZENAS. Czesi
dostrzegli  zalety  UKD  dla  prezentowania  informacji  w  systemach  komputerowych.
Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna jest językiem, w którym reprezentowane są wszystkie
dziedziny wiedzy, zapewnia wielojęzyczne i kontekstowe wyszukiwanie, a jej hierarchiczna
struktura pozwala na wyszukiwanie za pomocą terminów szerszych i węższych.

Polska  jest  obecna  w  podejmowanych  przez  Konsorcjum  UKD  (UDC  Consortium)
działaniach.  UDC  Consortium  jest  nierządową  i  samofinansującą  się  organizacją
międzynarodową.  W  gestii  Konsorcjum  UKD  leży  tworzenie  i  modyfikowanie  słownictwa
Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  oraz  czuwanie  nad  jej  gramatyką.  Słownictwo  UKD
prezentowane jest w pliku wzorcowym UKD, tzw. Master Reference File. Konsorcjum UKD
czuwa nad rozwojem oraz popularyzacją UKD. W skład UDC Consortium wchodzi: Executive
Committee; UDC Editorial Team; UDC Consortium Advisory Board [10].

UDC Consortium Advisory Board to ciało doradcze Konsorcjum UKD. W jego skład
wchodzi  23 ekspertów z 19 krajów, w których stosowane jest UKD. Są to przedstawiciele
Austrii, Belgii, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Indii, Kanady, Portugalii, Rosji, Rumunii,
Słowacji, Słowenii, USA, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. W 2009 r. w
skład  Advisory  Board  wszedł  przedstawiciel  Polski  –  Jolanta  Hys  z  Biblioteki  Narodowej.
Członkowie UDC Advisory Board:

 zgłaszają uwagi do polityki i planów Konsorcjum UKD,

 pracują nad rewizją wybranych działów UKD, w zależności od swoich umiejętności i
możliwości czasowych,

 pomagają w znalezieniu specjalistów, którzy mogą współpracować w rewidowaniu
symboli UKD,

 popularyzują wiedzę na temat UKD, prac Konsorcjum UKD i kolejnych rewizji tablic
UKD,

 przeglądają, komentują propozycje Konsorcjum UKD,
 zgłaszają propozycje do Extensions and Corrections to the UDC,

 biorą udział w projektach badawczych w ramach Konsorcjum UKD.
W niektórych typach  bibliotek  wykorzystywane  jest  słownictwo tablic  skróconych,

inaczej  UDC  summaries.  Pracownia  UKD  Biblioteki  Narodowej  w  ramach  współpracy  z
Konsorcjum  UKD  przygotowuje  wykaz  polskich  odpowiedników  słownych  do  wybranych
symboli  UKD  (symboli  MRF).  Jest  to  wybór  około  3000  symboli  UKD  z  odpowiednikami
słownymi w języku angielskim, tzw. UDC Summary. UDC Summary przygotowywane jest w
20 językach, w tym w polskim [11].



W  dotychczasowej  półtorarocznej  współpracy  z  Konsorcjum  UKD  (poza  UDC
Summary) wykonano następujące prace:

 rozbudowano dział 94(438) Historia Polski; zaprezentowany został w Extensions and
Corrections to the UDC nr 30 z 2008 r., 

 podjęto  współpracę  z  Konsorcjum  UKD  w  zakresie  wyodrębnienia  poddziałów
wspólnych  miejsca  dla  wyrażenia  polskich  województw;  podział  jest  zgodny  z
przeprowadzoną w 1999 r. reformą administracyjną Polski; na podstawie Krajowego
Rejestru  Urzędowego  Podziału  Terytorialnego  (dane  weryfikowane  przez  GUS)
wniesione zostały poprawki do zaproponowanych przez Konsorcjum UKD symboli,

 skonsultowano  zmiany  w  poddziale  wspólnym  miejsca  (438) Polska;  zostały
wyodrębnione poddziały wspólne miejsca dla polskich województw; skonsultowano
wprowadzenie  bądź  modyfikacje  poddziałów  wspólnych  języka:  =162.2 Języki
pomorskie; =162.22 Język połabski;  =162.25 Język kaszubski;  =161.2 Język ukraiński;
=161.25 Język  rusiński.  Język  łemkowsko-rusiński,  Język  rusińsko-łemkowski,  Język
karpatorusiński. Język łemkowski.

Przez Pracownię UKD zgłoszony został  pomysł wyodrębnienia języka śląskiego  =162.1…  (z
rozbudową).  Zaproponowane  przez  Konsorcjum  UKD  symbole  to:  =162.1/.2 Lekhitic
(Lechitic) languages; =162.1 Polish; =162.15 Silesian; =162.2 Pomeranian languages.

Najważniejsze  polskie  działania  na  polu  UKD,  wykonywane  we  współpracy  z
Konsorcjum  UKD,  to  te  mające  na  celu  budowanie  wielojęzycznego  indeksu  z  pomocą
odpowiedników słownych w języku polskim (UDC Summary),  jak również uczestnictwo w
pracach nad rozbudową i modyfikacją symboli poddziałów wspólnych miejsca (rozbudowa
symboli  wyrażających  województwa),  poddziałów  wspólnych  języka  (języków  grup
etnicznych mieszkających w Polsce) i symboli głównych wyrażających historię Polski.

Stale  realizowane  są  działania  mające  na  celu  poprawienie  struktury  Master
Reference  File  (pliku  wzorcowego  UKD)  oraz  rozbudowanie  tablic  pomocniczych.
Prowadzone są prace nad dalszą fasetyzacją UKD. UKD została wzięta pod uwagę ze względu
na  jej  wielojęzyczność,  częściową  polihierarchię,  jak  również  dokonywane  powtarzalne
rewizje słownictwa.
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Aleksandra Marciniak1

Współpraca regionalna bibliotek szansą na łamanie
stereotypów i budowanie pozytywnego wizerunku zawodu

bibliotekarza

Znacznej części polskiego (ale nie tylko) społeczeństwa słowo „bibliotekarz” kojarzy
się z „kobietą zadbaną raczej w ograniczonym zakresie, tzn. bez makijażu, atrakcyjnej fryzury,
w okularach,  w  nierzucającym  się  w oczy  spokojnym  i  stonowanym  ubraniu”  [8,  s.  10].
Przedstawicielom tego zawodu przypisuje się często brak kompetencji, niechęć do udzielania
informacji, słabą znajomość obsługi komputera, języków obcych, a nawet nieuprzejmość [8,
s. 10].

Stereotypy,  czyli  „funkcjonujące  w  świadomości  społecznej  i  zabarwione
wartościująco  wyobrażenia  jakichś  rzeczy,  osób,  grup  społecznych,  instytucji,  zjawisk,
procesów itp., często oparte na niepełnej lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalone jednak
przez tradycję” [11, s. 959] są tak głęboko zakorzenione w naszej świadomości, że trudno z
nimi  polemizować  i  niełatwo  wpłynąć  na  ich  zmianę.  Ale  dlaczego  mielibyśmy  nie
spróbować?  Zamiast  narzekać  na  wykonywanie  mało  prestiżowego  zawodu,  do  którego
notabene część z nas niechętnie się przyznaje, należy dołożyć starań, by ten prestiż wzrósł.

Szansą  na  zmianę  takiego  stanu  rzeczy  jest  podjęcie  współpracy  lokalnej,
skoncentrowanej  na  podobieństwach  w  funkcjonowaniu  różnych  bibliotek.  Wymiana
doświadczeń,  pomysłów,  poglądów,  wspólne  imprezy,  opracowywanie  strategii  promocji
książnic, udział czy organizacja szkoleń i konferencji – to wszystko może pozytywnie wpłynąć
na wizerunek bibliotekarza oraz walkę ze stereotypami. Warto podjąć takie działania, choćby
miały one tylko zasięg lokalny i oddziaływały wyłącznie na najbliższe nam otoczenie. Zmiany
zachodzą stopniowo, ale technika „małych kroczków” przynieść może duże efekty. Między
innymi  takie  motywy  przyświecały  osobom,  które  zdecydowały  się  przystąpić  do  Sekcji
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.

W  niniejszym  tekście  opisano  rolę  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich  we
wspomaganiu współpracy bibliotekarzy, podkreślono wagę i sens podejmowania kooperacji
o  zasięgu  regionalnym  oraz  zrelacjonowano  dotychczasowe  osiągnięcia  Sekcji  Bibliotek
Niepaństwowych  Szkół  Wyższych  przy  Zarządzie  Okręgu  Łódzkiego  Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, która została powołana 9 lutego 2010 r.

Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  dąży  obecnie  do  wypracowania  pragmatyki
zawodowej, ustalenia kryteriów awansu, budowy pozytywnego wizerunku bibliotekarza [13].
Wśród statutowych działań znajdują się między innymi: inspirowanie, rozwijanie i popieranie
zainteresowań naukowych i fachowych jego członków, integracja środowiska zawodowego,
podnoszenie prestiżu społecznego zawodu [12].

Pierwszy  numer  Elektronicznego  Biuletynu  Informacyjnego  Bibliotekarzy [4],  który
ukazał się w 1999 r., w całości został poświęcony rozważaniom na temat tego, czy istnieje w
Polsce środowisko bibliotekarzy.  Redaktor naczelny napisał  wówczas w słowie wstępnym:

1 mgr  Aleksandra  Marciniak,  Kierownik  Biblioteki  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  w  Łodzi,  e-mail:
aleksandra.marciniak@wsp.lodz.pl



„poruszany  temat  jest  poważny  i  dotyczy  nas  wszystkich.  Mam  nadzieję,  że  będzie  on
przykładowym  „kijem  włożonym  w mrowisko”,  który  powoduje  zwiększoną  aktywność
mrówek i próby naprawy wspólnego domu” [9]. Zagadnienie to postanowiono rozpatrywać z
różnych  perspektyw  –  pisano  o  komunikacji  tradycyjnej  i  elektronicznej  między
bibliotekarzami [6], o konfliktach i podziałach obecnych w naszej grupie zawodowej [10], o
rozczarowaniu, jakie może spotkać absolwenta bibliotekoznawstwa, rozpoczynającego swą
pierwszą pracę [14].

Andrzej  Dróżdż,  który  zabrał  głos  w  dyskusji,  toczącej  się  na  łamach  pierwszego
numeru  EBIB-u,  stwierdził,  że  środowisko  bibliotekarzy  co  prawda  istnieje,  ale  jest
podzielone i  zróżnicowane,  a  wkrótce także rozwarstwi  się  kompetencyjnie i  zarobkowo.
Nadzieje pokładał w tym, że jako grupa zawodowa potrafi jednak zadawać istotne pytania i
wyznaczać perspektywy własnego rozwoju [3].

O  stereotypowym  postrzeganiu  bibliotekarzy  w  społeczeństwie  polskim  oraz  o
wewnętrznych  podziałach  wspomniała  także  Bogumiła  Warząchowska:  „Biblioteki  są
postrzegane jako instytucje o niskim stopniu ważności, a ludzie trafiający do zawodu, jako
mało  aktywni  z  ograniczonymi  ambicjami  zawodowymi.  Mimo  takich  odczuć,  nie  da  się
ukryć, że istnieje środowisko bibliotekarzy, a nawet powiem więcej, istnieje kilka środowisk.
Są  to  bibliotekarze  bibliotek  naukowych,  publicznych,  szkolnych.  Pozostali  bibliotekarze
zatrudniani  w placówkach kultury,  bądź resortach przemysłu, nie są specjalnie zauważani
przez społeczeństwo” [18].

Wśród głosów, dotyczących środowiska bibliotekarzy znalazły się też te, nawołujące
do  jednoczenia  się,  wspólnej  działalności  w  ramach  sformalizowanych  organizacji:
„Doskonałe  forum  komunikacyjne  dla  grupy  zawodowej  stanowi  własne  stowarzyszenie,
organizacja.  Jest ono nie tylko miejscem kontaktów wewnętrznych, ale także pomostem i
narzędziem komunikacji ze środowiskiem zewnętrznym. To ono przede wszystkim powinno
bronić naszych interesów, dbać o dobre imię i pozytywny odbiór społeczny” [6].

W  literaturze  fachowej  znaleźć  można  sporo  tekstów,  podkreślających  wagę  i
celowość współpracy środowiskowej. Jeden z nich mówi, że „łączenie się [...] bibliotekarzy w
różne struktury organizacyjne sprzyja budowaniu psychologicznej i społecznej więzi, jedności
poglądów w istotnych dla zawodu i  bytu sprawach,  ułatwia rozwój zawodowy i  pobudza
intelektualną  aktywność.  Można  powiedzieć,  iż  osłabia  lub  eliminuje  bibliotekarską
samotność,  której  nie  jest  w  stanie  zrekompensować  w  pełni  bezpośredni  kontakt  z
czytelnikiem,  będący  udziałem  znacznej  części  zatrudnionych  w  bibliotekach.  (…)  każdej
grupie zawodowej potrzebne są struktury i organizacje jednoczące ją, scalające, umacniające
jedność jej celów, podobieństwo poglądów. Bibliotekarstwo należy jednak do tych zawodów,
które tego potrzebują szczególnie, dla których ma to wyjątkową wartość” [2, s. 48-49].

Współpraca  lokalna  szybko  przynosi  efekty,  najczęściej  ma  charakter  praktyczny,
wdrożeniowy,  umożliwia osiągnięcie celów, których nie sposób zrealizować w pojedynkę.
Współdziałanie  pomaga  spojrzeć  na  dany  problem  z  różnych  perspektyw,  a  dzięki  temu
sprzyja znajdowaniu lepszych rozwiązań. Poza tym grupie zawsze łatwiej jest znaleźć środki
niezbędne  do  zorganizowania  przedsięwzięć,  pozyskać  sponsorów.  Nawiązanie  oficjalnej
współpracy w ramach organizacji jest także szansą na zawarcie nowych znajomości [5, s. 22-
25].

Partnerstwo  wymaga  umiejętności  komunikacji,  wypracowania  właściwych  relacji
międzyludzkich i postaw, stworzenia pola dla konfrontowania poglądów i idei.  „W trakcie
dyskusji na forum partnerstwa klarują się pomysły i wyłania wiedza, która ma być budulcem
wspólnych działań” [19, s. 145].



Z uwagi na miejsce pracy autorki rozdziału (Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w  Łodzi)  współpraca  lokalna  bibliotek  zostanie  zaprezentowana  z  perspektywy  bibliotek
niepaństwowych  szkół  wyższych,  które  podobnie  jak  ich  uczelnie  macierzyste,  powstały
stosunkowo niedawno – najstarsze z nich w latach dziewięćdziesiątych XX w.

Specyfika  pracy  w  bibliotekach  szkół  prywatnych  odbiega  od  tej  na  uczelniach
państwowych przede wszystkim z uwagi na to, że zatrudnia się w nich mniej osób. „Zespoły
bibliotekarzy są mniejsze, ale bardzo zintegrowane, elastyczne i  silnie utożsamiające się z
książnicą, którą najczęściej tworzyły od podstaw” [17]. Wiele tego typu książnic jest w fazie
intensywnego  rozrostu,  kiedy  to  podejmowane  są  decyzje  kluczowe  dla  ich  dalszego
funkcjonowania,  niezbędne  jest  tworzenie  szczegółowej  dokumentacji,  podjęcie  szeroko
zakrojonych działań planistycznych, zmiana organizacji  przestrzennej i kadrowej. Te i  inne
problemy  mogą  być  dyskutowane  na  szerszym  forum  bibliotekarzy  –  wymiana  wiedzy  i
doświadczenia  może  okazać  się  niezbędna i  z  pewnością  pozytywnie  wpłynąć  na  rozwój
placówek.

Bibliotekarze z Górnego Śląska postanowili rozszerzyć zakres współpracy, powołując
w 2004 r. Sekcję Bibliotek Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu SBP w Katowicach, jako
główny cel stawiając sobie „połączenie doświadczeń, wiedzy i  pomysłowości bibliotekarzy
uczelni publicznych i niepublicznych” [16, s. 21], słusznie stwierdzając, iż ich praca opiera się
na świadczeniu usług wobec podobnego środowiska.  Po sześciu  latach działalności  mogą
pochwalić  się  między  innymi  organizacją  dwudziestu  dwóch Forów Sekcji  Bibliotek  Szkół
Wyższych  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich  (relacja  z  przebiegu  ostatniego  z  nich,
zorganizowanego  przez  Bibliotekę  Wyższej  Szkoły  Bankowej  w  Poznaniu  Wydział
Zamiejscowy  w  Chorzowie,  znajduje  się  na  stronie  internetowej  placówki  [7]).  Członkini
Sekcji,  Bogumiła  Urban,  pisze:  „Dla  wielu  bibliotekarzy  ogromnym  problemem  jest  niski
status  zawodu  –  niewielkie  zarobki,  brak  uznania  w  społeczeństwie,  stereotypowe
postrzeganie.  Abyśmy  jako  grupa  zawodowa  byli  lepiej  postrzegani,  musimy  zacząć  od
zmiany nas samych, wzrostu dumy z zawodu, który wykonujemy, podnoszenia kwalifikacji
ogólnych oraz kompetencji pozazawodowych” [17]. 

Ze  swojej  współpracy  mogą  być  dumni  również  członkowie  Koła  Bibliotekarzy
Bibliotek  Niepaństwowych  Szkół  Wyższych  przy  Zarządzie  Oddziału  Wrocławskiego  SBP,
które obecnie skupia bibliotekarzy z jedenastu bibliotek uczelni  niepublicznych z regionu.
Beata Święcicka, członkini Koła, pisze: „Powstanie Koła Bibliotek Szkół Niepublicznych przy
Oddziale SBP we Wrocławiu umożliwiło integrację bibliotek szkół niepublicznych na terenie
miasta. Nastąpił rozwój współpracy w zakresie wymiany informacji o gromadzonych zbiorach
oraz  zasad  korzystania  z  nich  przez  studentów  innych  uczelni.  (…)  Stowarzyszenie
Bibliotekarzy  Polskich  stanowi  zewnętrzne  otoczenie  biblioteki,  mające  wpływ  na  jej
funkcjonowanie” [15, s. 104].

Znacznie młodszą stażem od poprzednich, bo powstałą 9 lutego 2010 r. jest Sekcja
Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych przy Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP. Do tej pory
bibliotekarze niepaństwowych szkół wyższych regionu łódzkiego nie podejmowali oficjalnej
współpracy. Częściej kontaktowali się ewentualnie z bibliotekarzami ze szkół państwowych
lub bibliotek publicznych, głównie ze względu na wcześniejszą z nimi współpracę zawodową.
Specyfika działań różnych typów placówek w pewnych zakresach znacznie się od siebie różni,
zatem podjęcie współpracy specjalistycznej w ramach Sekcji wydało się celowe.

Działania  zmierzające  do  integracji  środowiska  lokalnego  zaczęto  od  zebrania
informacji  o  potencjalnych  członkach.  Według  danych  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa
Wyższego  w  województwie  łódzkim  istnieje  25  niepaństwowych  szkół  wyższych.  Na



podstawie rozmów telefonicznych ustalono, że 23 z nich prowadzi biblioteki. Po rozesłaniu
drogą elektroniczną informacji o zamiarze powołania Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół
Wyższych  w  Łodzi  oraz  rozmowach  telefonicznych  z  poszczególnymi  bibliotekarzami,  na
członkostwo zdecydowało się siedemnaście osób, reprezentujących jedenaście uczelni.  Po
dwóch miesiącach, z powodu braku czasu, swoje członkostwo zawiesiły trzy osoby.

Podczas  spotkania  roboczego,  którego  głównym  celem  było  oficjalne  nawiązanie
współpracy  między  bibliotekarzami  niepaństwowych  szkół  wyższych,  przyjęto,  że  na
potrzeby oficjalnego zarejestrowania Sekcji, funkcję przewodniczącego Zarządu Sekcji pełnić
będzie Aleksandra Marciniak, a sekretarza – Paulina Majewska z Biblioteki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej  w  Łodzi.  W  wyniku  kolejnych  konsultacji,  udało  się  ustalić  brzmienie
Ramowego regulaminu działania Sekcji oraz rozpisano plan pracy na 2010 r.

Za podstawowe cele Sekcja postawiła sobie: integrację bibliotekarzy niepaństwowych
szkół wyższych okręgu łódzkiego,  inspirowanie i  prowadzenie działalności  zmierzającej do
poprawy  funkcjonowania  tych  bibliotek,  wymianę  doświadczeń  między  bibliotekarzami,
organizację  wspólnych  imprez,  szkoleń,  konferencji,  działania  zmierzające  do  poprawy
statusu i aktywności zawodowej bibliotekarzy.

Strona  internetowa  Sekcji,  znajdująca  się  pod  adresem
www.biblioteka.wsp.lodz.pl/sekcja.html,  będzie  platformą  informacyjną  i  komunikacyjną,
służącą integracji środowiska bibliotekarzy niepaństwowych szkół wyższych. Planowane jest
także  założenie  forum  internetowego,  które  umożliwi  bieżącą  wymianę  doświadczeń  i
podejmowanie dyskusji na tematy zawodowe.

Ustalono,  że  spotkania  Sekcji  będą  tematyczne,  związane  z  konkretnym
zagadnieniem. Ich częstotliwość zależeć ma od potrzeb członków,  ale  będzie większa  niż
regulaminowe  minimum.  Ponieważ  do  tej  pory  nie  udało  się  jeszcze  zebrać  wszystkich
członków Sekcji  na jednym spotkaniu, postanowiono przeprowadzić badania ich potrzeb i
oczekiwań. W tym celu opracowano elektroniczną ankietę i poproszono zainteresowanych
bibliotekarzy o jej wypełnienie. Udział w niej wzięło 10 z 14 uprawnionych osób.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak często członkowie chcieliby się spotykać. Sześć
osób wybrało odpowiedź „Zgodnie z zapotrzebowaniem”, a po dwie „Raz na kwartał” oraz
„Przynajmniej raz w miesiącu”. 

W  kolejnym  sprawdzano  motywy  przystąpienia  do  Sekcji.  Tutaj  nie  ograniczano
możliwości  wyboru  wielu  proponowanych  wypowiedzi,  ponieważ  przyczyny  te  mogą  być
wielorakie. Zgodnie z oczekiwaniami większość osób zaznaczyła kilka propozycji. Najczęściej
pojawiała  się  odpowiedź  „Chęć  wymiany  poglądów  i  doświadczeń  z  bibliotekarzami  z
niepaństwowych szkół wyższych” (wybrało ją siedem osób), następnie „Możliwość poznania
bibliotekarzy z niepaństwowych szkół wyższych” (sześć osób),  „Możliwość wspólnej  pracy
nad rozwiązaniem problemów zawodowych” (pięć osób), „Możliwość organizacji wspólnych
imprez”  i  „Możliwość  osobistego  rozwoju  poprzez  czerpanie  inspiracji  od  innych
bibliotekarzy” (po cztery osoby), „Możliwość ulepszenia funkcjonowania własnej biblioteki”
(dwie osoby), „Możliwość wzajemnego motywowania się” (jedna osoba).

Postanowiono  także  sprawdzić,  ile  osób  uważa  się  za  aktywne  w  środowisku
bibliotekarskim. Taka diagnoza na początku działalności Sekcji może w późniejszym okresie
posłużyć do sprawdzenia, czy członkostwo w stowarzyszeniu w jakikolwiek sposób wpływa
na  aktywność  w  środowisku.  Tutaj  głosy  rozdzieliły  się  po  połowie  –  pięć  osób
zakwalifikowało siebie jako „aktywnych” i pięć jako „nieaktywnych”. 

W kolejnym pytaniu poproszono o określenie formy tejże aktywności. Okazało się, że
cztery  osoby  pisują  artykuły  do  prasy  fachowej,  o  uczestnictwie  w  szkoleniach  i



konferencjach  wspomniały  trzy  osoby,  dwie  przejawiają  swą  aktywność  w  wirtualnym
świecie,  na przykład na blogach czy forach bibliotekarskich.  Jedna osoba wspomniała,  że
podtrzymuje kontakty osobiste ze środowiskiem bibliotekarzy.

Członków  Sekcji,  którzy  zakwalifikowali  siebie  jako  „nieaktywnych  w  środowisku
bibliotekarzy” poproszono o podanie przyczyn takiego stanu rzeczy. Cztery osoby tłumaczą
to brakiem czasu, po dwie brakiem poparcia ze strony kierownictwa oraz brakiem pomysłów,
jedna brakiem wiary we własne umiejętności.

Aby  lepiej  odpowiadać  na  oczekiwania  bibliotekarzy  wobec  Sekcji,  zapytano,  jaka
forma  planowanej  czy  też  możliwej  działalności  jest  dla  nich  najbardziej  atrakcyjna.
Odpowiedzi uszeregowano następująco:

1. Działalność szkoleniowa;
2. Działalność popularyzatorska (wspólna organizacja imprez, wystaw, konkursów itp.);
3. Działalność integracyjna (spotkania, wyjazdy);
4. Działalność wydawnicza (redagowanie materiałów papierowych lub elektronicznych).

Ważne także,  aby tematy kolejnych spotkań odpowiadały  potrzebom i  zainteresowaniom
grupy. Dlatego poproszono o uszeregowanie przykładowych zagadnień od najciekawszego
do najmniej pożądanego. Zaproponowana hierarchia wygląda następująco:

1. Popularyzacja biblioteki (sposoby promowania biblioteki);
2. Problematyka  opracowania  zbiorów  tradycyjnych  i  elektronicznych  (wybór  języka

haseł przedmiotowych, format danych);
3. Informacja naukowa w bibliotece szkoły wyższej;
4. Polityka gromadzenia zbiorów (jak zachęcić  środowisko akademickie do zgłaszania

zapotrzebowania  na  publikacje,  wymiana  międzybiblioteczna,  negocjacje  z
dostawcami książek i prasy);

5. Awans zawodowy bibliotekarza (czy warto stosować stopnie awansu w bibliotekach
szkół niepaństwowych);

6. Walka ze stereotypem zawodu bibliotekarza – propozycje działań sekcji;
7. Zasady tworzenia materiałów informacyjnych i promocyjnych;
8. Dokumentacja  bieżącej  pracy  biblioteki  (jakie  dokumenty  powinniśmy  mieć,  jakie

warto tworzyć);
9. Sposoby  motywowania  bibliotekarzy  do  codziennej  pracy,  rozwoju  zawodowego,

podejmowania nowych inicjatyw;
10. Selekcja księgozbioru i dobór materiałów bibliotecznych;
11. Organizacja i prowadzenie składnicy akt (archiwum) uczelni;
12. Konserwacja zbiorów.

Respondenci mogli także wysunąć własne tematy, które warto poruszać na spotkaniach. Oto
one:

1. Czasopisma elektroniczne – wykorzystanie w pracy biblioteki;
2. Współpraca bibliotek niepaństwowych szkół wyższych z innymi placówkami (na

czym  taka  współpraca  może  polegać,  w  co  możemy  się  zaangażować,  z  jakimi
bibliotekami innych typów można podjąć współpracę itp.).
Jedną  z  proponowanych  form  działalności  Sekcji  jest  działalność  szkoleniowa.  Z

pewnością  do  udziału  w  ewentualnych  kursach,  organizowanych  przez  biblioteki
niepaństwowych szkół wyższych, będą zapraszani przedstawiciele innych typów bibliotek, na
początek  jednak  ważne  było,  by  zorientować  się,  w  jakim kierunku chcą  dokształcać  się
członkowie Sekcji. Sześć osób chce poruszyć tematykę tworzenia szkoleń e-learningowych
dla użytkowników, po pięć tworzenia materiałów promocyjnych biblioteki (ulotki, plakaty,



filmy itp.)  oraz komunikacji  z użytkownikiem (np. trudny użytkownik, asertywność, stres),
cztery  wykorzystania  technologii  informacyjnych  w  pracy  bibliotekarza,  po  trzy
wykorzystywania zbiorów cyfrowych oraz opracowania zbiorów cyfrowych i drukowanych,
jedna  jest  zainteresowana  konserwacją  zbiorów.  Mniejsza  popularność  któregokolwiek  z
tematów nie oznacza, że Sekcja nie będzie się nim w ogóle zajmować. Chodziło jedynie o to,
by  zbadać  kierunek  zainteresowań,  ustalić  obszary,  które  cieszą  się  największą
popularnością, które to prawdopodobnie staną się przedmiotem najbliższych dyskusji.

Ankieta  miała  mieć  z  założenia  charakter  wewnętrzny  i  posłużyć  zdiagnozowaniu
potrzeb  i  oczekiwań  członków  Sekcji  Bibliotek  Niepaństwowych  Szkół  Wyższych  przy
Zarządzie Okręgu Łódzkiego SBP. Nie ma ona z pewnością wagi naukowej, jednakże stanowi
cenną  wskazówkę,  w  jaki  sposób  należy  rozwijać  działalność  tej  młodej  komórki  SBP.
Ponieważ  największą  popularnością  cieszy  się  działalność  szkoleniowa,  bardzo
prawdopodobne jest,  że  już  na  początku  kolejnego  roku akademickiego  zostaną  podjęte
działania zmierzające do zorganizowania specjalistycznych kursów. Do udziału w nich zostaną
zaproszeni  bibliotekarze  wszystkich  typów  bibliotek,  ponieważ  doceniana  jest  waga
współpracy  regionalnej.  Każde  spotkanie  grupy  zawodowej  może  przynieść  ciekawe
rezultaty, stanowić inspirację dla dalszych działań, a także pomóc w rozwijaniu bibliotek i
własnej kariery.

Na 2010 r. zaplanowano między innymi wspólną organizację imprez i konkursów z
okazji: Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Tygodnia Bibliotek, Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek, Ogólnopolskiego Dnia Wolnych Książek oraz Światowego Dnia Domeny Publicznej.

W  Dniu  Bibliotekarza  8  maja  2010  roku,  miała  miejsce  pierwsza  duża  impreza,
zorganizowana przez Sekcję Niepaństwowych Szkół Wyższych – rajd rowerowy „Odjazdowy
Bibliotekarz”,  którego  pomysłodawczynią  była  Paulina  Majewska,  sekretarz  Sekcji.  Za  cel
postawiono sobie integrację łódzkiego środowiska bibliotekarskiego, propagowanie roweru
jako  środka  komunikacji,  walkę  ze  stereotypowym  postrzeganiem  bibliotekarza  oraz
kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu.

Przygotowania  do obchodów tego święta rozpoczęto tuż  po oficjalnym powołaniu
Sekcji, ponieważ w zamierzeniu miała to być impreza, do której zaproszeni zostaną wszyscy
bibliotekarze  regionu  łódzkiego,  a  także  osoby  i  instytucje  związane  z  rynkiem  książki  i
mediów oraz  promujące rower  jako środek transportu.  Bardzo istotne było,  by o rajdzie
powiadomić jak najwięcej potencjalnie zainteresowanych osób, dlatego informowano o nim
drogą elektroniczną (maile i informacje zamieszczane w Internecie) oraz poprzez drukowane
ulotki i plakaty. Starano się dotrzeć do bibliotek wszystkich typów – naukowych, publicznych,
pedagogicznych i  szkolnych  z  całego  województwa  łódzkiego,  pracowników  naukowych
związanych  z  bibliotekoznawstwem,  pracowników  księgarń  i  antykwariatów,  pasjonatów
jazdy na rowerze. 

Bardzo  ważne  było  rozpropagowanie  akcji  w  Internecie  –  informacje  o  rajdzie
zamieszczane  były  na  stronach  internetowych  bibliotek,  blogach,  forach  dyskusyjnych
bibliotekarzy, stronach internetowych kół naukowych i uczelni wyższych, portalach miejskich
i sportowych, portalach społecznościowych (Facebook, Goldenline). W pewnym momencie
informacja o imprezie zaczęła się rozprzestrzeniać poza kontrolą organizatorów!

Ważną kwestią było pozyskanie sponsorów, którzy ufundowali koszulki z logo rajdu
(tu  pomogła  Biblioteka  Główna  Politechniki  Łódzkiej),  nagrody  dla  uczestników  (Atlasy
geograficzne  zasponsorowało  Wydawnictwo  PWN,  rzeźby  rowerów  firma  Trust-Tex,
bezpłatne lekcje salsy – łódzka szkoła tańca SalCity), a Centrum Edukacji ERUDIO zapewniło
profesjonalną  relację  fotograficzną  z  wydarzenia.  Akcję  wsparł  także  Zarząd  Okręgu



Łódzkiego SBP.  Nieoceniona okazała  się  pomoc  firmy informatycznej  LionSoftware,  która
ufundowała domenę internetową oraz zaprojektowała i wykonała stronę www.odjazdowy-
bibliotekarz.pl.  Była  to  nie  tylko  platforma  informacyjna,  ale  i  komunikacyjna  –  wszyscy
zainteresowani  mogli  się  za  jej  pomocą  skontaktować  z  organizatorami  rajdu,  przesłać
zgłoszenie uczestnictwa oraz pobrać z niej materiały promocyjne (ulotki, plakaty, banery do
wstawienia na stronę internetową w formacie JPG i  flash).  Strona internetowa rajdu ma
także wartość archiwalną – to tu zamieszczona została relacja z imprezy oraz dokumentacja
fotograficzna.

Aby  jeszcze  mocniej  zaakcentować  bibliotekarski  charakter  rajdu,  jego  uczestnicy
mogli  wymienić  się  książkami  (bookcrossing).  Wszystkie  przyniesione  publikacje  zostały
zarejestrowane  przez  organizatorów  rajdu  na  oficjalnej  polskiej  stronie  inicjatywy
www.bookcrossing.pl. Łącznie udało nam się tego dnia zebrać i uwolnić 96 woluminów.

Ponieważ  jednym  z  celów  akcji  „Odjazdowy  Bibliotekarz”  była  walka  ze
stereotypowym postrzeganiem zawodu bibliotekarza, ważne było powiadomienie mediów o
tym wydarzeniu, jako tych instytucji, które mają obecnie największy wpływ na kształtowanie
opinii  społecznej.  Informacje  o  rajdzie  zamieszczono  w  Dzienniku  Łódzkim,  na  antenie
rozgłośni radiowych: Radio ESKA, Vox FM, Radio Wawa, Radio Parada, Akademickie Radio
Żak.  W  dniu  rajdu  natomiast  na  starcie  pojawiła  się  reporterka  portalu  kulturalno-
społecznego „Plaster Łódzki”.

Akcję uznano za ogromny sukces – w rajdzie wzięło udział ponad 100 osób, w tym
ponad 30 bibliotekarzy z różnego typu placówek. Ogromna była także rozpiętość wiekowa
uczestników – najmłodszy z nich nie miał prawdopodobnie ukończonego roczku. Gdyby nie
zaangażowanie  poszczególnych członków  Sekcji  oraz  sztabu  osób  wspomagających,
przyjaciół, nie osiągnięto by tak wiele. Wniosek z tego jeden – warto współpracować, bo
jednostka nie ma możliwości podjęcia działań na dużą skalę. Obiecująca jest także reakcja
środowiska zewnętrznego na rajd bibliotekarzy – liczne przejawy zainteresowania ze strony
mediów pozwalają mieć nadzieję na zmianę odbioru społecznego zawodu, przyczynić się do
zwalczania stereotypowych opinii. Uczestnicy rajdu mogli również liczyć na doping ze strony
przypadkowych przechodniów, którzy z uśmiechem pozdrawiali rowerzystów.

Oby  członkom  Sekcji  Bibliotek  Niepaństwowych  Szkół  Wyższych  przy Zarządzie
Okręgu  SBP  w  Łodzi  nie  zabrakło  energii  na  kolejne  lata  działalności  i  ich  współpraca
przebiegała  przynajmniej  tak  efektywnie,  jak  na  początku.  Pożądane  jest  rozrastanie  się
grupy  osób  zaangażowanych  we  wspólną  działalność  na  rzecz  bibliotek  niepaństwowych
szkół wyższych.

Współpraca  lokalna,  w  odniesieniu  do  bibliotek,  może  przynieść  liczne  korzyści  –
pozytywnie wpłynąć na wizerunek placówek, ale także samych bibliotekarzy, stać się okazją
do nawiązania bezcennych kontaktów osobistych ze środowiskiem zawodowym. Dyskusje na
forum  fachowców  sprzyjają  rozwiązywaniu  problemów,  wypracowywaniu  korzystnych
rozwiązań.

Powoływanie nowych kół lub sekcji w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
znacząco ułatwia integrację środowiska zawodowego, staje się motorem do podejmowania
różnorakich działań, które mogą mieć zarówno charakter rozrywkowy, jak i merytoryczny.
Rola  partnerstwa  jest  nie  do  przecenienia  –  przyczynia  się  do  wzrostu  satysfakcji  z
wykonywanej pracy, umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń współpracujących osób, a w
przypadku bibliotekarzy może spowodować również wewnętrzne przekonanie, że mogą oni
być dumni ze swojej profesji.
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Maja Wojciechowska1

Zespoły projektowe nowoczesną formą współpracy
bibliotekarzy

W  praktyce  bibliotecznej  znanych  i  praktykowanych  jest  wiele  form  współpracy.
Począwszy  od  wielkich  projektów  międzynarodowych,  do  których  należy  np.  Europeana,
poprzez  lokalne  inicjatywy  zrzeszające  kilka  instytucji  z  regionu,  a  skończywszy  na
współdziałaniu  w  ramach  jednej  biblioteki  (np.  liczne  projekty  implementacji  norm  ISO,
wdrażanie  systemów oceny pracowników, tworzenie lokalnych repozytoriów wiedzy itp.).
Współpraca przybiera różne formy organizacyjne: konsorcjów, klastrów, porozumień, czy też
zespołów projektowych (zadaniowych).

Pierwszy profesjonalny opis struktury zadaniowej, uwzględniający rolę kierowników i
podwładnych,  strukturę  organizacyjną,  kanały  przepływu  informacji,  system  nadzoru  itp.
pojawił  się  w  literaturze  w  1908  r.,  i  dotyczył  projektu  firmy  Boston  Elevated  Railway
Company,  a  dokładnie  budowy  trzech  siłowni  [7,  s.  11].  Znanych  jest  jednak  wiele
wcześniejszych  projektów,  które  realizowano  dzięki  dobrze  zorganizowanym  zespołom
projektowym.

Początek  badań naukowych nad funkcjonowaniem zespołów,  prowadzonych  przez
psychologów społecznych, socjologów oraz specjalistów z zakresu zarządzania, datuje się na
koniec XIX w. Zwiększenie zainteresowania grupą i zespołami to przełom lat dwudziestych i
trzydziestych XX w., zaś znaczny wzrost można zaobserwować od lat pięćdziesiątych [5, s.
59].

Według  Project  Management  Institute,  organizacji  zajmującej  się  zespołami
zadaniowymi, projekt to: „tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia
unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu” [7, s.
15]. Według Jeffa Davidsona jest to „rozdzielenie zasobów w ustalonych ramach czasowych
oraz koordynowanie powiązanych wzajemnie zdarzeń w celu osiągnięcia wyznaczonego celu,
przy jednoczesnym podejmowaniu zarówno przewidywalnych, jak i  zupełnie wyjątkowych
zadań” [3, s. 7]. Inna definicja mówi zaś, że projekt to „realizowane jednorazowo złożone
przedsięwzięcie, które jest nastawione na osiągnięcie konkretnego rezultatu (celu), ma ściśle
określony  czas  trwania,  w  tym  początek  i  koniec  oraz  budżet.  Każdy  projekt  można
precyzyjnie zdefiniować za pomocą trzech parametrów:

 rezultatu końcowego,
 czasu realizacji,

 kosztów realizacji” [7, s. 15-16].
Inne badane  cechy  zespołów projektowych to:  rozmiar,  komplementarność,  wspólny  cel,
współdziałanie,  kultura,  współodpowiedzialność,  spójność,  komunikacja,  zaufanie,
zaangażowanie, rodzaj więzi społecznych, poczucie odrębności, istnienie norm i struktura [5,
s.  63].  Sam  zespół  definiowany  jest  jako  „niewielka  liczba  ludzi  posiadających
komplementarne umiejętności, zaangażowanych w realizację wspólnego celu ogólnego oraz
celów  cząstkowych,  których  podejście  opiera  się  na  współodpowiedzialności”  [5,  s.  71].

1 dr Maja Wojciechowska, Dyrektor Biblioteki Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, e-
mail: maja.wojciechowska@gmail.com



Szerzej na temat budowania zespołów w bibliotekach pisał w swojej książce Paweł Pioterek
[6].

Praca  w  zespołach  obarczona  jest  z  reguły  dużo  wyższym  ryzykiem  niż  działania
rutynowe,  ale  cechuje  ją  również  jasno  określony  cel  i  wysoka  mierzalność  wyników,
zwiększająca  się  satysfakcja bibliotekarzy,  niewielka powtarzalność  pracy,  pozwalająca  na
uniknięcie  znużenia  oraz  duża  autonomia  i  samodzielność,  będące  zaletą  dla  osób
kreatywnych.  Dorota  Dżega  analizując  poziom  ryzyka  występujący  podczas  realizacji
projektów,  wyszczególniła  trzy  typy  projektów:  projekt  bezpieczny,  ostrożnościowy  i
agresywny, przy czym pierwszy i ostatni uznała za skrajne i rzadziej spotykane [5, s. 18].

Praca w zespołach projektowych związana jest z reguły ze wzrostem motywacji, czyli
elementu,  który  jest  „jednym  z  najważniejszych  czynników  wzrostu  efektywności  pracy,
ponieważ  stanowi  siłę  motoryczną  ludzkich  zachowań  i  działań”  [6,  s.  17],  a  więc
bezpośrednio wpływa też na skuteczność samego zespołu. 

W najnowszej literaturze z zakresu zarządzania niezwykle wyraźnie wskazuje się na
wpływ,  jaki  mają  zespoły  zadaniowe  i  zespoły  projektowe  na  skuteczność  działalności
organizacji  lub  jej  poszczególnych  przedsięwzięć  czy  zadań.  Relacje  pomiędzy  członkami
zespołu  oraz  jakość  kierowania  grupą  zadaniową  niewątpliwie  wpływają  na  rezultaty
projektu, i związane są z takimi czynnikami jak:

 kultura pracy zespołu;

 poziom wiedzy i doświadczenia członków zespołu;
 polityka  w  zakresie  doboru  członków  zespołu  oraz  rozwoju  ich  kompetencji  i

planowania karier;
 umiejętność wyznaczania priorytetów w zespole i utrzymywanie ich;

 podział kompetencji w zespole;
 struktura zespołu;

 podejmowanie decyzji [7, s. 11].
Przedmiotem pracy bibliotecznych i międzybibliotecznych zespołów zadaniowych mogą być
różne projekty, m.in.:

 budowa lub adaptacja pomieszczeń bibliotecznych;

 przenoszenie oddziałów biblioteki do innej lokalizacji;
 wprowadzanie nowych usług bibliotecznych lub rozwijanie dotychczasowych;

 zmiana  organizacji  pracy  biblioteki,  tworzenie  nowych  lub  przeprojektowywanie
dotychczasowych komórek, zmiana struktury organizacyjnej;

 komputeryzacja biblioteki i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych;
 przeprowadzanie  rozmaitych  akcji  promujących  bibliotekę,  jej  usługi,  czytanie

książek, zawód bibliotekarza itp.;
 aktywizacja  poszczególnych  segmentów czytelniczych  np.  dzieci,  seniorów,  matek,

biznesmenów itp. i tworzenie dla nich specyficznych pakietów usług;
 prowadzenie działalności  naukowo-badawczej,  szkoleniowej,  w tym organizowanie

staży, konferencji itp.
Projekty  te  można  podzielić  na  poprzedzające  i  finalizujące  [7,  s.  17].  Projekty
poprzedzające, jak sama nazwa wskazuje, mają na celu przygotowanie biblioteki do jakiegoś
większego  przedsięwzięcia,  np.  precyzyjne  zaplanowanie  procesu  komputeryzacji  (tj.
określenie zadań, czasu ich trwania, zakresów obowiązków pracowników, odpowiedzialności
itp.), które ułatwi sprawne przeprowadzenie działań po otrzymaniu odpowiedniego sprzętu i
oprogramowania. Projekty finalizujące zaś, mają na celu doprowadzenie do realizacji całego
przedsięwzięcia,  jakim  może  być  np.  wyjazd  szkoleniowy  (wówczas  aktywność  grupy



projektowej nie ogranicza się wyłącznie do przygotowania wyjazdu, ale obejmuje również
jego sfinalizowanie.

Każdy projekt złożony jest z charakterystycznych etapów (faz), które z kolei składają
się na tzw. cykl życia projektu. Należą do nich:

 faza inicjacji projektu,

 faza planowania projektu,
 faza realizacji projektu,

 faza kontroli projektu,
 faza zakończenia projektu [7, s. 18].

Faza  pierwsza  polega  na  przygotowaniu  ogólnego  rysu  przedsięwzięcia,  określeniu  jego
celów, zakresu, stworzeniu zespołu, który będzie pracował nad dalszymi etapami projektu i
sprecyzowaniu  ograniczeń,  z  którymi  zespół  może  się  borykać.  Druga  faza  wiąże  się  z
ustaleniami budżetowymi, określeniem harmonogramu projektu i struktury samego zespołu.
Faza realizacji,  jak  wskazuje nazwa,  polega na wykonaniu zaplanowanych zadań.  Podczas
fazy  kontroli  sprawdzeniu  podlegają  zrealizowane  zadania,  a  zwłaszcza  porównanie  z
harmonogramem  ich  terminowości,  jakości  i  stopnia  wykonania.  Analizie  poddawane  są
również wydatki oraz ich zgodność z wcześniejszymi założeniami. W fazie końcowej dochodzi
do ostatecznego rozliczenia projektu, zarówno pod kątem finansowym, jak i zadaniowym. To
również  czas  na  prezentację  osiągniętych  rezultatów  szerszemu  audytorium  (innym
pracownikom  biblioteki,  czytelnikom,  partnerom  projektu,  lokalnym  instytucjom
zainteresowanym zagadnieniem, a nawet organizacjom krajowym i zagranicznym).

Praca w zespołach projektowych różni się od realizowania codziennych obowiązków
bibliotecznych w ramach przyjętej  struktury organizacyjnej  biblioteki.  Udział  w zespołach
projektowych z reguły związany jest ze zwiększonymi wymaganiami względem pracowników.
Jest  to  spowodowane  jasnym  sprecyzowaniem  celów  i  ustaleniem  rezultatów,  jakie  ma
osiągnąć zespół, ponoszonych kosztów oraz środków, którymi musi dysponować. Do innych
cech różnicujących pracę w zespołach od pracy w tradycyjnych strukturach organizacyjnych
należą:

 krótki/z góry określony czas trwania projektu;

 niewielka powtarzalność podejmowanych działań;

 stawianie  przed  bibliotekarzami  konkretnych  wymogów/jasno  określonych
kompetencji;

 określenie czasu funkcjonowania struktury zadaniowej;

 intensywna praca, wymagająca zwiększonego skupienia i zaangażowania;
 podporządkowanie kierownikowi projektu nie zaś przełożonemu funkcjonalnemu;

 umiejętność  pracy  zespołowej  i  utrzymywania  pozytywnych  stosunków
interpersonalnych.
Wiele projektów, w których uczestniczą bibliotekarze, obarczonych jest różnorodnymi

błędami, zarówno o nikłym znaczeniu, możliwymi do skorygowania w krótkim czasie, jak też
błędami  wyższej  rangi,  które  mogą  zagrozić  realizacji  całego  przedsięwzięcia.  Do
najczęstszych można zaliczyć:

 nieprawidłowy dobór członków zespołu projektowego (kiedy w zespole biorą udział
osoby  o  niskim  zaangażowaniu,  małej  inwencji  twórczej,  zdemotywowane,
preferujące stagnację,  nieposiadające  wystarczających  kompetencji,  pozostające  w
konflikcie z innymi osobami);

 złe  sformułowanie  celów  projektu  (kiedy  nie  mają  szans  na  realizację,  nie
odpowiadają faktycznym potrzebom czytelników, są zbyt odległe w czasie lub należy



zrealizować  je  zbyt  szybko,  kiedy  wiążą  się  ze  znacznym  oporem  pozostałego
personelu biblioteki lub są zbyt ogólne);

 skonstruowanie planu niemożliwego do wykonania (z powodu braku funduszy, czasu,
odpowiedniego sprzętu lub dobrze wykwalifikowanej kadry);

 wprowadzanie znacznych zmian na etapie realizacji projektu, które mogą wpłynąć na
możliwości jego ukończenia;

 podejmowanie  strategicznych  decyzji  na  podstawie  niesprawdzonych  lub
niekompletnych danych;

 nadmierna kontrola lub ingerowanie w pracę zespołu przez kierownictwo biblioteki
hamujące inicjatywę;

 brak zaangażowania kierownictwa w prace zespołu lub przeciwnie – brak wsparcia;

 brak poczucia odpowiedzialności członków zespołu za realizowane zadania;
 skupienie członków zespołu i  kierownika projektu na realizowaniu indywidualnych

celów, lub celów macierzystych komórek organizacyjnych;
 problemy z harmonizacją pracy w ramach podwójnego przyporządkowania członków

zespołu:  do macierzystych  komórek organizacyjnych  (działów biblioteki)  i  pracy w
zespole, tzw. konflikt interesów;

 nadmierna  biurokratyzacja  i  niepotrzebne  dokumentowanie  nawet  najmniejszych
aktywności zespołu;

 brak doświadczenia.
Jak  widać  z  przedstawionej  listy,  trudności  w  realizacji  przedsięwzięć  projektowych  w
bibliotekach mogą przybierać bardzo różny charakter i kadra kierownicza powinna posiadać
tego  świadomość.  O  ile  brak  doświadczenia  zespołu,  bardzo  często  postrzegany  przez
bibliotekarzy jako poważna bariera, nie jest znaczącym problemem, jeśli zespół odznacza się
zaangażowaniem  i  dynamizmem,  o  tyle  negatywne  nastawienie  do  projektowanych
innowacji lub też opór dyrektora, mogą stanowić przyczynę niepowodzenia projektu.

Osobą,  która  w  znacznym  stopniu  odpowiada  za  pracę  i  osiągnięcia  zespołu
projektowego,  jest  jego  kierownik.  Do  jego  zadań  należy  realizacja  klasycznych  funkcji
kierowania, takich jak:

 planowanie;
 organizowanie;

 motywowanie;
 kontrolowanie [m.in. 4, s. 290; 8, s. 44].

Ponadto każdy kierownik sprawuje pieczę nad powierzonym mu zespołem, wykorzystując
szereg niezbędnych kompetencji, które powinny pozostawać w jego dyspozycji. Kompetencje
i  umiejętności  kierownika  projektu  to  każdorazowo  indywidualny  zasób  cech,  tożsamy
wyłącznie dla jednej osoby. Jednakże wskazuje się na pewne ich charakterystyczne grupy,
niezbędne w prowadzeniu prac zespołu. Należą do nich:

 umiejętności  interpersonalne  (pozwalające  na  utrzymywanie  pozytywnej,
motywującej atmosfery w zespole, umożliwiające sprawne rozwiązywanie konfliktów,
a także harmonijne porozumienie z dyrekcją biblioteki i partnerami projektu);

 umiejętności  merytoryczne  (wiedza  kierownika  związana  z  przedmiotem
realizowanego projektu, jego doświadczenie i wykształcenie);

 umiejętności  twórczo-koncepcyjne  (umożliwiające  szerokie  spojrzenie  na
analizowany  problem,  uwolnienie  się  od  tradycyjnych  rozwiązań  i  linearnego
postrzegania świata).



Ponadto  do  istotnych  elementów  zaliczane  są  również  osobiste  cechy  charakteru
wpływające na komfort pracy, a więc i poniekąd na skuteczność zespołu.

W  celu  oceny  kompetencji  kierowniczych  w  wielu  krajach,  również  i  w  Polsce,
stosowane  są  systemy  certyfikowania  kierowników  projektów.  W  bibliotekarstwie  takie
certyfikaty  nie  są  jeszcze  szerzej  rozpowszechnione,  choć  być  może z  czasem ulegnie  to
zmianie,  ponieważ  kierownicy  podlegający  systemom certyfikacji  budzą  większe  zaufanie
wśród  inwestorów  projektów,  zaś  biblioteki,  jak  wiadomo,  coraz  więcej  środków
finansowych czerpią spoza przyznawanych im budżetów.

Do najpopularniejszych systemów certyfikacji kierowników w Polsce należą obecnie
system  certyfikacji  IPMA  (International  Project  Management  Assocation)  [1]  oraz  PMI
(Project  Management  Institute)  [2].  Certyfikaty  przyznawane  są  na  podstawie  procedury
egzaminacyjnej, warsztatu projektowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat oceniany
jest  pod  kątem  posiadanej  wiedzy,  wykształcenia,  uzyskanego  doświadczenia  w  zakresie
realizowania projektów, wieku i stażu pracy.

Wpływ  na  powodzenie  projektu,  poza  środowiskiem  wewnętrznym  biblioteki,
posiada również otoczenie zewnętrzne. Każde przedsięwzięcie realizowane jest w nieco innej
sytuacji społeczno-gospodarczej, przy udziale różnych grup interesariuszy, niemniej jednak
można wymienić  pewne charakterystyczne  grupy podmiotów,  które mogą (na podstawie
uprawnień wynikłych z zawartej z biblioteką umowy, obowiązujących regulacji branżowych
lub prawnych, zależności organizacyjnych itp.), ingerować w przebieg projektu. Są to z reguły
instytucje nadzorujące pracę biblioteki (np. administracja publiczna, uczelnia), partnerzy w
ramach projektu, sponsorzy, dostawcy, podwykonawcy, użytkownicy.

Podsumowując  te  ogólne  rozważania  na  temat  pracy  w  ramach  zespołów
projektowych,  warto  wskazać  na  wady  i  zalety  tej  formy  organizacji  pracy,  a  więc  i
grupowego oraz indywidualnego podejmowania decyzji, co zilustrowano w tabeli 1.

Tab. 1. Zalety i wady indywidualnego oraz grupowego podejmowania decyzji

Rodzaj formy Zalety Wady

Indywidualne
podejmowanie

decyzji

 duża szybkość podejmowania decyzji;

 jednoznaczna odpowiedzialność za 
podjętą decyzję.

 ograniczona liczba informacji;

 rozważanie małej liczby wariantów 
rozwiązań;

 duże prawdopodobieństwo nieakceptacji 
podjętej decyzji przez podwładnych.

Grupowe
podejmowanie

decyzji

 duża liczba informacji;
 generowanie dużej liczby wariantów 

rozwiązań;

 większa szansa na wybór najlepszego 
rozwiązania;

 wyższy stopień akceptacji podjętej decyzji.

 czasochłonność;
 „rozmycie odpowiedzialności”;

 możliwość pojawienia się „syndromu 
grupowego myślenia”;

 wzrost akceptacji ryzyka (decyzje bardziej
ryzykowne).

Źródło: WACHOWIAK Piotr, GREGORCZYK Sylwester, GRUCZA Bartosz, OGONEK Krzysztof.
Kierowanie zespołem projektowym. Warszawa, 2004, s. 130.

Wydaje się, ze współpraca bibliotekarzy na różnych polach będzie się systematycznie
rozwijać.  Brak  kompleksowych  rozwiązań  oraz  przedsięwzięć  odgórnie  koordynujących
działalność bibliotek na terenie kraju czy nawet w ramach województw lub sieci,  a także
korzyści  finansowe  wynikłe  ze  wzajemnej  współpracy,  będą  powodowały  wzmożoną
aktywność  bibliotekarzy  w  różnorodnych  zespołach  projektowych.  Ta,  przez  wiele  lat,
marginalizowana  forma  organizacji  pracy,  dziś  staje  się  coraz  popularniejsza  w  polskim



bibliotekarstwie.  Wystarczy  choćby  wymienić  liczne  projekty  związane  z  tworzeniem
bibliotek  cyfrowych (np.  Bałtycka  Biblioteka Cyfrowa,  Pomorska  Biblioteka  Cyfrowa),  baz
bibliograficznych  i  katalogów  (np.  NUKAT,  Baza  Czasopisma  zagraniczne  w  bibliotekach
Wrocławia i Opola), przedsięwzięcia regionalne (np. Trójmiejski Zespół Biblioteczny, Alfabet
Białegostoku,  Zachodniopomorskie  Porozumienie  Bibliotek)  czy  dziedzinowe  (Federacja
FIDES,  BAZTECH) oraz  związane  wyłącznie z  jedną biblioteką (np.  wdrażanie  norm ISO w
Bibliotece Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu).
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Maria Kamińska1

Konsorcja formą współpracy bibliotek akademickich i
naukowych

Dynamiczny  rozwój  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  stworzył  nowe
możliwości  pozyskiwania,  przetwarzania i  rozpowszechniania informacji.  Spowodowało to
diametralną zmianę w sposobie nie tylko tworzenia, ale także gromadzenia i udostępniania
zasobów. Otwarcie się na nowe formy korzystania z publikacji ma bezpośrednie przełożenie
na zakres i sposób realizacji oferty wydawniczej – zwłaszcza przez potentatów światowego
rynku wydawniczego. Dostrzeżenie, przez największych dostawców czasopism, ogromnych
korzyści ze swej dominującej roli na rynku publikacji elektronicznych, odbiło się niekorzystnie
na możliwościach nabywczych ich głównych odbiorców, jakimi są biblioteki  akademickie i
naukowe. Olbrzymie koszty dostępu do informacji – zwłaszcza bieżącej – stały się wielkim
problemem dla bibliotek uczelnianych, zobligowanych z racji  swej misji  do pozyskiwania i
zapewniania  dostępu  do  materiałów  naukowych.  Nowe  technologie  zwiększyły
zapotrzebowanie na informację naukową i nowoczesne źródła wiedzy, ale także wpłynęły na
sposób  dystrybucji  i  wykorzystania  zasobów  elektronicznych  oraz  były  jedną  z  przyczyn
dywersyfikacji potrzeb informacyjnych użytkowników.

W dobie gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego informacja i
wiedza zyskały wymierną wartość rynkową, a umiejętność ich wytwarzania, pozyskiwania,
gromadzenia i wykorzystywania jest istotnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy.
Wykorzystywanie informacji oznaczać ma powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie
z Internetu jako źródła informacji.  Jednym z elementów dobrze funkcjonującego systemu
informacyjnego jest powszechny dostęp do usług drogą elektroniczną. Jego znaczenie dla
wzrostu  gospodarczego  podkreślają  badania,  według  których  technologie  informacyjne  i
komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za
40%  wzrostu  produktywności  w  Unii  Europejskiej  [25].  Ma to  również  wielki  wpływ  na
świadczenie  przeróżnych  usług,  w  tym  także  przez  biblioteki  –  dając  użytkownikom
możliwość  uniezależnienia  się  od  miejsca  zamieszkania  i  zapobieganiu  procesowi
e-wykluczenia.

Szybki  dostęp  do  najnowszych  badań  warunkuje  konkurencyjność  na  rynku
światowym,  jednakże  warunkiem  postępu  jest  dostęp  do  najnowszych  rezultatów
badawczych.  Niestety,  rozwój  nowych dyscyplin naukowych i  coraz węższych specjalizacji
oraz przyspieszony proces wydawniczy, nie wpłynęły na obniżenie kosztów zakupu źródeł
informacji  naukowej,  ponoszonych  przez  biblioteki  uczelniane  i  instytuty  badawcze.
Dodatkowo wzrost zasobów informacji zbiegł się w czasie ze znacznymi cięciami finansowymi
przeznaczonymi na ich pozyskiwanie. Doprowadziło to do zmniejszenia możliwości dostępu
do literatury naukowej, także w najbogatszych krajach świata.

Biblioteki muszą stawiać czoła wymaganiom zmieniającego się otoczenia, muszą też
na  bieżąco  śledzić  informacje  na  temat  nowatorskich  rozwiązań  technicznych  i  aktywnie
uczestniczyć  w rozwoju  społeczeństwa wiedzy.  Ogromne wyzwanie  dla  bibliotek  stanowi
zapewnienie  użytkownikom  dostępu  do  aktualnych  materiałów  naukowych  w  formie
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cyfrowej oraz poszukiwanie, korzystniejszych od dotychczas prowadzonych, form współpracy
i finansowania zakupu czasopism i baz elektronicznych. Ich wysokie koszty wymuszają coraz
częściej  na bibliotekach rezygnację  z  prenumeraty dokumentów papierowych na rzecz  e-
dokumentów.  Wydaje  się,  że  taki  trend  w  niedługim  czasie  stanie  się  zjawiskiem
powszechnym. Wygodny dostęp do elektronicznych dokumentów bieżących i archiwalnych,
szybkość  publikacji  i  aktualizacji  informacji  bez  względu  na  czas  i  miejsce,  możliwość
tworzenia hipertekstowych połączeń do cytowanej literatury, dostęp symultaniczny do tego
samego  dokumentu  lub  możliwość  współpracy  z  syntezatorami  mowy,  wydają  się  być
wystarczającymi i niezwykle kuszącymi argumentami za dostępem online [10; 22].

Zapewnienie dostępu do e-publikacji i ich archiwizacja stały się nowym wyzwaniem
dla  bibliotek,  nie  tylko  akademickich.  Tworzenie  wspólnych  standardów  opracowywania
zbiorów  i  tworzenia  katalogów  centralnych  (np.  NUKAT,  SYMPONET)  czy  baz
bibliograficznych  (np.  BazTech  czy  PSJC),  współdzielenie  się  własnymi  zasobami
(ogólnokrajowy system wypożyczeń międzybibliotecznych) lub umożliwianie bezpośredniego
dostępu do własnych zasobów naukowych (kolekcje bibliotek cyfrowych m.in. na platformie
dLibra),  to  tylko  wybrane  przykłady  współpracy  sieci  bibliotek.  Nowe formy pełniejszego
zaspokajania  potrzeb  informacyjnych  użytkowników  wpłynęły  na  zmianę  charakteru
nowoczesnych bibliotek uczelnianych z dotychczasowych – tradycyjnie gromadzących formy
drukowane –  na  biblioteki  hybrydowe,  gromadzące  w coraz  szerszym zakresie  zbiory na
nowoczesnych nośnikach [24; 21].

Tworzenie wspólnych katalogów, wypożyczenia międzybiblioteczne, komputeryzacja
procesów  bibliotecznych  oraz  tworzenie  naukowych  baz  danych,  wreszcie  coraz
powszechniejsza forma elektronicznego dostępu do czasopism proponowana przez gigantów
wydawniczych sprzyja tego typu działaniom.

W latach siedemdziesiątych XX wieku w bibliotekach zaczęły powstawać katalogi typu
OPAC (Online Public Access Catalog) z bezpośrednim dostępem. Pojawiło się katalogowanie
kooperatywne polegające na tym, iż  współpracujące ze  sobą biblioteki  zaczęły  dzielić  się
pracą i wymieniać między sobą opisy katalogowe. Stosowanie określonego formatu zapisu
danych  oraz  jednakowych  języków  informacyjno-wyszukiwawczych  w  obrębie
zawiązywanych  konsorcjów pozwoliło  na  tworzenie  ogromnych,  przekraczających  granice
państw,  katalogów centralnych.  Przykładem serwisu tego typu o zasięgu światowym jest
powstała w 1967 r. baza OCLC (Online Computer Library Center), która jest największą na
świecie  bazą  danych  bibliotecznych  udostępnianą  w  USA,  Australii  i  Europie.  W  Polsce
przykładami takich konsorcjów (oczywiście działających na mniejszą skalę) mogą być grupy
bibliotek  akademickich  pracujące  w  systemach  VTLS  (Virginia  Tech  Library  System)  czy
HORIZON [12].

Biblioteki uczelni, których rektorzy tworzą Konferencję Rektorów Akademickich Szkół
Polskich, podejmują również współpracę na forum Konferencji  Dyrektorów Bibliotek Szkół
Wyższych.  Poza  tym  istnieją  także  odrębne  formy  współpracy  instytucji  medycznych,
ekonomicznych  czy  technicznych,  wspierające aktywność  bibliotek  o podobnym  kierunku
specjalizacji. Szczególną formą tej działalności jest np. system Doc@med rozbudowany przez
naukowe  biblioteki  medyczne,  służący  poprawie  jakości  udostępniania  zbiorów  z  innych
bibliotek. Jest on pierwszym polskim systemem elektronicznego dostarczania dokumentów
medycznych w formie kopii artykułów z czasopism polskich i zagranicznych, które znajdują
się w wersji drukowanej w zbiorach bibliotek uczestniczących w systemie. Warto wspomnieć
również  o konsorcyjnym  porozumieniu  Głównej  Biblioteki  Lekarskiej  i  bibliotek  polskich
uczelni  medycznych dotyczącym  współtworzenia  i  udostępniania  online  kartoteki  haseł



przedmiotowych  MeSH.  Jej  użytkownikami  są  także  lekarze,  dla  których  staje  się  ona
elektronicznym narzędziem słownikowym [19].

Wszystkie te działania ułatwiają lepszą integrację środowiska i znacząco podwyższają
jakość  obsługi  czytelników.  Brakuje  jednak  zaawansowanych  form  współpracy  bibliotek
akademickich z bibliotekami naukowymi, które choć podlegają różnym resortom, obsługują
podobny krąg użytkowników. Nie ma centralnej jednostki koordynującej działania bibliotek
naukowych różnych typów, co sprawia, że wiele inicjatyw jest realizowanych wolniej – a co
gorsza – przy zwiększonych nakładach finansowych.

Nowa  forma  współpracy  bibliotek  polega  na  łączeniu  się  w  krajowe  i
międzynarodowe  stowarzyszenia  i  fundacje,  wspierające  wspólne  działania  bibliotek
naukowych  czy  publicznych  (np.  Polski  Związek  Bibliotek  i  Międzynarodowa  Organizacja
Europejskich Bibliotek Naukowych – LIBER) lub ich zrzeszaniu się w ściśle określonych celach,
jak np. zakup dostępu do bardzo drogich baz czasopism i publikacji naukowych. Przykładem
tego typu działań są konsorcja biblioteczne, które będąc liczącą się stroną w negocjacjach z
wydawcami, mają możliwość znacznego obniżenia kosztów dostępu do światowych źródeł
informacji  naukowej  oferowanych  m.in.  przez  Science  Direct  Elsevier,  EBSCO,  ProQuest,
czasopism online Kluwera czy Johna Wiley’a. Dodać należy, że instytucje dofinansowujące
biblioteki  znacznie  chętniej  partycypują  w kosztach  nabytków dla grupy  bibliotek  niż  dla
pojedynczych  instytucji.  Szczegółową  analizę  konsorcjów  bibliotecznych  udostępniających
elektroniczne źródła informacyjne przedstawiła Teresa Górecka-Kleijs z EBSCO Publishing [5].

Idea konsorcjów bibliotecznych ma swą długą tradycję i wywodzi się ze środowiska
bibliotek amerykańskich, które bardzo szybko dostrzegły spore korzyści w tworzeniu różnego
typu  fundacji  czy  konsorcjów  na  początku  ubiegłego  wieku.  Dodać  należy,  że  pierwsze
informacje dotyczące korzyści  dzielenia się własnymi zasobami,  opublikowano już w roku
1880  w  Library  Journal.  Jednym  z  najstarszych  konsorcjów  bibliotek  akademickich  była
utworzona w 1933 r. Triangle Reseach Libraries Network, obejmująca swym zasięgiem stan
Północnej  Karoliny.  Regionalność  była  głównym  atrybutem  tworzących  się  konsorcjów
bibliotecznych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku [2,  s.  128].  Obecnie,  za sprawą
rozwoju ICT,  o wiele większe znaczenie  ma wspólny projekt i  główne cele łączące grupę
bibliotek,  np.  negocjacje  z  dostawcami  konkretnych  baz  naukowych,  czy  dostępu  do
oferowanych pakietów czasopism z wybranych dziedzin.

W  literaturze  występuje  wiele  definicji  pojęcia  „konsorcjum  biblioteczne”.  Warto
przytoczyć  kilka  z  nich.  Według  przepisów  Ustawy  o  bibliotekach  z  1968  r.  konsorcja
biblioteczne  to  „porozumienia  zawiązywane  przez  różne  podmioty  w  celu  realizacji
wspólnych  zadań,  przedsięwzięć,  których  wykonanie  nie  jest  możliwe  osobno  przez
poszczególne podmioty będące udziałowcami odpowiedniego porozumienia” [26].

Pierwsze  polskie  konsorcja  biblioteczne  utworzone  przez  biblioteki  naukowe,
działające w oparciu o przepisy  Ustawy o bibliotekach  z 1968 r.,  zostały zlikwidowane w
wyniku uchwalenia i wdrożenia Ustawy o bibliotekach z roku 1997 [27]. Jest w niej mowa o
ogólnokrajowej  sieci  bibliotecznej,  która  jednak  obejmuje  tylko  biblioteki  publiczne  [13].
Konsorcja  biblioteczne  często  obecnie  powstające  są  podmiotami  nieformalnymi
utworzonymi  przez  biblioteki,  których  głównym  celem  jest  polepszenie  warunków  ich
działania i  obsługi użytkowników. Oprócz nich powstają także konsorcja formalne, jak np.
Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, o której będzie mowa dalej.

Encyklopedia  PWN podaje  typowo  ekonomiczną  definicję  pojęcia,  która  mówi,  że
konsorcjum [łac. consortium ‘zjednoczenie’] to „wspólne przedsięwzięcie” [4].



W języku angielskim termin consortium używany bywa zamiennie z innymi pojęciami, jak np.
alliance,  network,  system bądź  też  association.  Do  celów  niniejszego  tekstu  przyjęto
dosłowne  nazewnictwo  konsorcjum  bibliotecznego  występujące  w  oficjalnych  nazwach
zrzeszonych bibliotek.

Dość często cytowana w literaturze przedmiotu jest opracowana przez US Federal
Communications Commission definicja,  według której  konsorcjum biblioteczne jest  formą
lokalnego,  regionalnego  czy  krajowego  stowarzyszenia  bibliotek  (w  tym  szkolnych,
publicznych,  akademickich czy specjalnych),  mającego na celu systematyczną i  efektywną
koordynację  współdzielenia  się  własnymi  zbiorami,  prowadzącą  do  poprawy  usług  ich
użytkowników [17].

Według  Słownika  języka  polskiego konsorcjum (łac.  consortium  –  współudział,
wspólnota,  spółka)  oznacza  „spółkę  zawartą  przez  kilku  przedsiębiorców  lub  kilka
przedsiębiorstw  w  celu  zwiększenia  kapitałów  potrzebnych  do  przeprowadzenia  operacji
gospodarczych lub finansowych” [por. 23]. Taki związek oparty jest na stosunku prawnym
wyrażonym  w  formie  umowy,  której  treścią  jest  wzajemne  zobowiązanie  członków
konsorcjum  do  wspólnej  realizacji  określonego  przedsięwzięcia.  Organizacje  łączą  się  w
konsorcja dla realizacji konkretnego celu i na określony czas, co oznacza jego tymczasowy
charakter.  Członkowie  konsorcjum  są  niezależni  w  swoich  dotychczasowych  działaniach,
realizując  wspólną  politykę  finansową  dotyczącą  tylko  konsorcjum.  Obejmuje  ona  m.in.
wspólne  rozliczenia,  planowanie  wspólnych  kosztów  i  zysków  czy  też  zasady  podziału
ewentualnej  marży.  Ważnym wymogiem jest  wyznaczenie  pełnomocnika  zwanego często
„liderem”,  który  będzie  reprezentować  wszystkich  konsorcjantów  wobec  osób  trzecich.
Powołanie  pełnomocnika  ułatwia  też  współpracę  z  zamawiającym  w  zakresie  np.
korespondencji lub rozliczeń finansowych.

Obowiązujące  przepisy  nie  wprowadzają  żadnych  ograniczeń,  co  do  liczebności
uczestników konsorcjum, czyli mogą powstawać konsorcja zrzeszające od kilku do kilkunastu
członków. Tworząc konsorcjum należy pamiętać o tym, iż zbyt duża liczba członków może
spowodować  trudności  w  podejmowaniu  decyzji  i  utrudni  współpracę  przy  realizacji
wspólnego przedsięwzięcia [28].

Nazwą „konsorcjum biblioteczne” określane są różne rodzaje organizacji począwszy
od  takich,  w  których  powiązania  uczestniczących  w  nim  bibliotek  są  nieformalne,  po
instytucje o ustalonej strukturze organizacyjnej i sprecyzowanych zasadach. Konsorcja mogą
łączyć  biblioteki  miasta  czy  regionu,  biblioteki  określonego  rodzaju  czy  też  jedynie
zainteresowane  umową  z  konkretnymi  wydawcami.  Powinny  one  gwarantować  korzyści
finansowe wszystkim swoim członkom i sprzyjać lepszej obsłudze użytkowników. Konsorcja
mogą być finansowane przez rząd, instytucje macierzyste czy fundacje.

Konsorcja  mogą  być  zarówno  całkowicie  nieformalne,  jak  i  oparte  na  umowie  o
współpracy. Niektóre z nich powstają przy poparciu państwowych, celowych dotacji, zatem
ich członkami mogą zostać w zasadzie jedynie instytucje typu non-profit z dziedziny nauki,
badań i edukacji. Podstawowym dokumentem, który definiuje prawa i obowiązki wydawców
i członków konsorcjum jest umowa licencyjna, która ma wiele zalet:

 daje  gwarancję  rocznego  wzrostu  cen  elektronicznych  lub  drukowanych  wersji
tytułów,

 zapewnia  dostęp  do większej  liczby  tytułów za  nieporównywalnie  niższą  cenę niż
prenumerata  pojedynczych  tytułów  oraz  dostęp  do  elektronicznych  archiwów
prenumerowanych tytułów,

 umożliwia dostęp do starszych wydań – zazwyczaj do dziesięciu lat wstecz.



Szacuje się, że obecnie na świecie istnieje ponad 211 konsorcjów bibliotecznych2, z czego aż
129 w Ameryce Północnej, zaś 41 w Europie.

Do głównych cech konsorcjów bibliotecznych można zaliczyć to, że: 
 tworzone są przez instytucje/biblioteki, nigdy osoby prywatne,

 mogą być wielkie i  kompleksowe, jak np.  JISC (1993)  w Wielkiej  Brytanii,  którego
głównymi  celami  jest  dostarczanie  wiedzy  i  niezależne  doradztwo  w  zakresie
tworzenia i ochrony repozytoriów cyfrowych, skuteczne i innowacyjne wykorzystanie
ICT  w  placówkach  oświatowych,  akademickich  oraz  koncentracja  na  potrzebach
edukacyjnych i badawczych,

 lub małe,  zrzeszające kilka podmiotów,  jak np.  LALC (2002) – Lebanese Academic
Library  Consortium,  zrzeszające  5  bibliotek  akademickich,  którego misją  jest
ulepszenie  i  rozszerzenie  usług  bibliotecznych  i  dostępu  do  e-zasobów  własnych
użytkowników,

 mogą mieć różne dążenia i projekty, choć najważniejszym wydaje się zakup licencji na
elektroniczne źródła informacji,

 występuje różnorodność w nazewnictwie i strukturach konsorcjów, co często zależy
od celu czy typu organizacji.

Konsorcja biblioteczne mogą mieć charakter:

 zamknięty,  tylko  dla  określonego  typu  bibliotek  (np.  biblioteki  specjalne,
akademickie,  itp.),  wówczas  tworzenie  i  funkcjonowanie  konsorcjum  i  jego
administracji jest stosunkowo proste i łatwe;

 otwarty,  dla  szerokiego  kręgu  instytucji  –  niektóre  konsorcja  zrzeszają
wszystkie biblioteki z danego regionu, w tym także biblioteki szkolne i publiczne. Tego
rodzaju konsorcja są bardzo elastyczne, członkowie mogą przyłączyć się i opuszczać
konsorcjum  w  dowolnym  momencie  (np. Indian  National  Digital  Library  in
Engineering Sciences and Technology Consortium skupiające ponad 170 członków, w
tym instytucje rządowe, uczelnie publiczne i prywatne) [29].
Koszty  związane  z  tworzeniem  danego  konsorcjum  zależą  głównie  od  liczby

zgłoszonych  członków  oraz  od  wielkości  i  wartości  prenumeraty  czasopism  w  wersji
papierowej wszystkich uczestników konsorcjum. Choć koszty te są rozłożone na zrzeszone
biblioteki, to często zależą od wielkości prenumeraty pojedynczej biblioteki, a także od liczby
pracowników i studentów danej uczelni. Od stycznia 2010 r. wszystkie instytucje naukowe w
Polsce mają zapewniony bezpłatny dostęp do pełnotekstowych baz danych ScienceDirect,
czasopism Spriger, EBSCO Publishing (pakiet podstawowy) i JCR (Journal Citation Reports),
CPCI (Conference Proceedings Citation Index) oraz Web of Science, dzięki utworzonej przez
Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  Wirtualnej  Bibliotece  Nauki  [8].  Jej
najważniejszym celem jest wyrównanie szans w dostępie do źródeł naukowych uczonych ze
wszystkich ośrodków badawczych w kraju.

Większość konsorcjów zawieranych jest na czas określony,  zwykle około trzech do
pięciu lat. Korzystne dla bibliotek jest to, że mogą uzyskać dostęp nie tylko do większej liczby
tytułów za mniejszą cenę, ale także fakt,  iż są one zabezpieczone przed inflacją,  bowiem
wydawca  dostaje  zapłatę  z  góry  na  najbliższe  kilka  lat.  Daje  to  oszczędności  finansowe,
jednolite  zasady  wyszukiwawcze  dla  wszystkich  tytułów,  wygodny  dostęp  do materiałów
źródłowych poprzez  hiperłącza,  ułatwiony  dostęp  do oprogramowania  (często bezpłatny)
oraz  szybki  i  komfortowy  wgląd  do  archiwów  (przy  zakupieniu  tej  usługi).  Konsorcja
biblioteczne,  poza  negocjowaniem  cen  i  warunków  korzystania  z  materiałów

2 Zob. Lista konsorcjów zrzeszonych w International Coalition of Library Consortia (ICOLC) [18].



elektronicznych, prowadzą w wielu krajach inne programy i usługi, takie jak szkolenia lub
e-portale, są liderami w tworzeniu bibliotek cyfrowych.

Konsorcja mogą mieć też charakter narodowy, np.  National  Electronic Information
Consortium in Russia (NEICON), regionalny, np.  NELINET lub mogą reprezentować ten sam
typ  bibliotek,  jak  biblioteki  uczelniane  np.  Coalition  of  South  African  Library  Consortia
(COSALC) [3].

Rozwój Internetu ułatwiający dostęp do materiałów elektronicznych doprowadził do
powstania  fundacji  Electronic  Information  for  Libraries  (eIFL.net),  której  celem  jest
negocjowanie  licencji  oraz  wspieranie  tworzenia  i  rozwoju  konsorcjów  bibliotecznych  w
krajach przechodzących transformację ustrojową i tzw. krajach rozwijających się.

Główną  zaletą  konsorcjum jest  połączenie  potencjałów  jego  członków,  którzy  nie
muszą  z  osobna  spełniać  wszystkich  warunków  udziału  w  określonym  postępowaniu.
Wprawdzie  stworzenie  konsorcjum  nie  gwarantuje  jego  uczestnikom  sukcesu  w  postaci
uzyskania  kontraktu  na  realizację  zamówienia,  jednak  poprzez  połączenie  możliwości
wszystkich członków z całą pewnością zwiększa ich szanse na uzyskanie zamówienia [22].
Biorąc pod uwagę rosnące ceny czasopism drukowanych i baz pełnotekstowych, biblioteki w
ramach konsorcjów coraz częściej decydują się na zakup baz obejmujących większą liczbę
tytułów  czasopism,  dostępnych  jednocześnie  dla  większej  liczby  użytkowników,  co
dodatkowo  obniża  cenę  prenumeraty.  Dzięki  uczestnictwu  w  konsorcjach  bibliotecznych
istnieje możliwość korzystania z wersji elektronicznej czasopism subskrybowanych przez inne
biblioteki, które biorą udział w danym konsorcjum. Do najważniejszych korzyści wynikających
z tworzenia konsorcjów bibliotecznych można zaliczyć:

 dostęp  do  większej  ilości  zasobów  naukowych  i  usług  elektronicznych  przy
znacznie niższych nakładach finansowych,

 wsparcie w lepszym świadczeniu nowych usług przez biblioteki,  takich jak CAS
(Centralny  System  Uwierzytelniania  –  ujednolicenie  logowania  do  aplikacji
webowych) czy SDI (stały dostęp do Internetu),

 negocjowanie lepszych warunków licencji na wykorzystanie dostępu do zasobów
archiwalnych i  ochrony subskrybowanych zasobów elektronicznych, niż pojedyncze
instytucje,

 brak barier czasowych i geograficznych w gospodarowaniu e-zasobami,
 lepsze wykorzystanie funduszy przewidzianych na prenumeratę e-czasopism,

 wsparcie techniczne w tworzeniu bibliotek cyfrowych,
 rozwój korzystnej współpracy między bibliotekami członkowskimi,

 możliwość  tworzenia  nowych  konsorcjów  w  zależności  od  potrzeb  i  celów
bibliotek członkowskich,

 większe  możliwości  w  zakresie  komunikacji  i  zarządzania  wiedzą,  reklamę
własnych usług [szerzej: 9; 11; 20].
Głównym  zagrożeniem  zakupów  e-zasobów  w  ramach  konsorcjów  jest  zmiana

wydawcy czasopism, bowiem może dojść do sytuacji, w której biblioteki zapłacą za produkt,
którego później  mogą nie otrzymać.  Powtórnie poniesione koszty za wcześniej  zakupione
tytuły u dawnego wydawcy, stanowią dla budżetu bibliotek wielki problem. 

Konsorcyjny  zakup  często  ogranicza  prenumeratę  czasopism  drukowanych,
gromadzonych przez wiele lat zgodnie z profilem specjalizacji biblioteki. Zakup e-czasopism
wymaga  także  sporych  nakładów  inwestycyjnych  na  technologie  komunikacyjne,
zapewnienie łączy telekomunikacyjnych o odpowiedniej przepustowości, a przede wszystkim
uniemożliwia archiwizację zasobów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Pakiety kupowane



przez  konsorcjum  zawierają  często  wiele  tytułów  z  pogranicza  specjalizacji  bibliotek,
zawartych  w  gotowych  pakietach  przygotowywanych  przez  wydawców.  Oferty  składane
przez  konsorcja  mają  wyższe  ceny.  Wynika  to  z  chęci  uzyskania  zysku  przez  każdego  z
konsorcjantów,  kryjącego się  w cenie  usług  lub dostaw.  Problemem konsorcjum jest  też
często niewłaściwa komunikacja lub jej brak na linii: lider konsorcjum – pozostali członkowie,
czy pomiędzy samymi konsorcjantami. Z tego też względu konsorcja nie powinny zrzeszać
zbyt dużej liczby członków.

Biblioteki na całym świecie tworzą konsorcja różnego typu i na wszystkich szczeblach,
by  dzięki  globalnej  sieci  promować  dogodniejsze,  szybsze  i  bardziej  opłacalne  sposoby
dostarczania elektronicznych zasobów informacji swym użytkownikom. Większość bibliotek
(zwłaszcza  akademickich)  należy  do  jednego  lub  kilku  konsorcjów  bibliotecznych,  które
negocjują ceny z konsorcjami wydawców, oferujących pakiety o charakterze seryjnym, jak na
przykład  subskrypcje  baz  danych,  pakiety  e-czasopism  i  e-książek,  usługi  monitoringu
elektronicznego czy umieszczanie odnośników do pełnego tekstu.

Konsorcja  biblioteczne  są  bardzo  zróżnicowane.  Ich  charakter  zależy  od  rodzaju
bibliotek  i  celów,  które  muszą  osiągnąć.  Wiąże  się  to  w  głównej  mierze  z  wyborem
wydawców publikacji zgodnych z charakterem bibliotek członkowskich, innych dla bibliotek
publicznych, innych dla uczelni technicznych a jeszcze innych dla bibliotek danego regionu.
Czynnikiem  łączącym  te  wszystkie  działania  jest  fakt,  że  konsorcjum  stało  się  głównym
narzędziem  do  uzyskania  najkorzystniejszego  zakupu  danej  subskrypcji  w  formie
elektronicznej. Dzięki temu, że ma większą siłę przebicia niż pojedyncze instytucje, umożliwia
swym  członkom  zawieranie  znacznie  korzystniejszych  umów  z  wydawcami  czy
dystrybutorami naukowych baz danych po znacznie obniżonych kosztach.

Podział  konsorcjów bibliotecznych jest  dość trudny do jednoznacznego określenia,
bowiem biblioteki łączą się w konkretnych celach, jakie im przyświecają. Często, mimo różnic
w  typie  uczelni,  łączy  je  region  lub  charakter  podjętych  działań:  źródła  wiedzy
interdyscyplinarnej  wspólne  dla  uczelni  technicznych,  akademickich  czy  też  naukowych.
Konsorcja  są  tworzone  na poziomie lokalnym,  regionalnym i  międzynarodowym,  a  także
mogą być zgrupowane wokół funkcji lub tematu. Zgodnie z takim podejściem można podać
przykłady takich właśnie konsorcjów.
Konsorcja regionalne:

 Górnośląskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych (1995) – utworzone dzięki grantowi
TEMPUS, zrzesza śląskie biblioteki akademickie.

 Konsorcjum  Bibliotek  Łódzkich (1994)  –  powołane  w  celu  realizacji  projektu
Automatyzacji  Bibliotek  Akademickich  w  Łodzi;
http://www.biblioteki.lodz.pl/projekt.html.

 Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego (2003) – zmierza
do  zacieśnienia  współpracy  regionalnej  bibliotek  w  celu  lepszego  udostępniania
informacji, wspierania nauki i edukacji; http://www.kbnrkp.edu.pl/text_poroz.html.

 Konsorcjum Bibliotek Wrocławskich (2001) – „Konsorcjum ma na celu stworzenie
platformy  dla  optymalnego  udostępniania  środowisku  akademickiemu  oraz
mieszkańcom Wrocławia i Dolnego Śląska zasobów bibliotecznych bibliotek-członków
Konsorcjum”; http://www.bibl.ar.wroc.pl/konbiwro.html.

 Krakowski  Zespół  Biblioteczny (1994)  –  konsorcjum  zrzesza  obecnie  14  bibliotek
krakowskich  uczelni  wyższych.  Podstawowym  celem  KZB  jest  szeroko  pojęta
współpraca  środowiska  w  zakresie  działalności  bibliotecznej;
http://www.kzb.krakow.pl/index.php?p=kzb.



 Poznańska  Fundacja  Bibliotek  Naukowych (1996)  –  jej  podstawowym  celem  jest
komputeryzacja  głównych  bibliotek  naukowych  miasta  Poznania  oraz  realizacja
ważnych  zadań  dla  bibliotek  przeżywających  transformację  w  kierunku  biblioteki
elektronicznej; http://www.pfsl.poznan.pl/home.html.

Konsorcja specjalne:
 Konsorcjum  BazTech (1998)  –  to  biblioteki  22  instytucji  zrzeszone  na  podstawie

umowy Konsorcjum BazTech. W roku 2007 działalność Porozumienia poszerzyła się o
tworzenie  portalu  dziedzinowego  typu  „subject  gateway"  pod  nazwą  BazTOL  –
Polskie  zasoby  sieciowe  z  zakresu  nauk  technicznych;
http://www.biblos.pk.edu.pl/konsorcjum/strona_glowna.

 Konsorcjum  Bibliotek  Kierunków  Ekonomicznych (2001)  –  zrzesza  50  wyższych
uczelni publicznych i prywatnych; konsorcjum ma charakter otwarty, umożliwiający
przystąpienie kolejnych bibliotek; http://kangur.ae.krakow.pl/biblioteka/konsorcjum/
index.php.

 Konsorcjum Polskiej Grupy Użytkowników Systemu ALEPH (1999) – obecnie liczy 29
członków  (biblioteki  akademickie,  publiczne  i  in.).  Jego  celem  nadrzędnym  jest
wspomaganie  rozwoju  systemu  informacyjnego  i  poszerzanie  oferty  narzędzi
informacyjnych w bibliotekach; http://www.bg.pw.edu.pl/polaleph/.

 Konsorcjum  VTLS –  to  porozumienie  o  Współpracy  Bibliotek  Wdrażających  i
Użytkujących  VTLS,  którego  celem  jest  działanie  na  rzecz  rozwoju  informacji
naukowej w Polsce, dostępu środowiska naukowego do zasobów informacji w Polsce
i  na  świecie,  unowocześnienie  i  usprawnienie  działalności  bibliotecznej,  a  także
kształtowanie wspólnej polityki wobec VTLS Inc.; http://konsorcjum.bg.univ.gda.pl/.

Konsorcja bibliotek uczelni medycznych:

 The South Central Academic Medical Libraries Consortium (SCAMeL) – konsorcjum
14 akademickich bibliotek medycznych w 5 stanach USA: Arkansas, Louisiana, New
Meksyk,  Oklahoma i  Texas.  Jego  misją  jest  poprawa  usług  w zakresie  informacji,
działania bibliotek oraz współdzielenie zasobów w bibliotekach członkowskich; http://
www.tulane.edu/~scamel/default.htm.

Technologia  cyfrowa  i  rozpowszechnienie  Internetu  postawiły  przed  bibliotekami
nowe  wyzwania.  Zatarły  się  granice  w  podziale  na  archiwa,  biblioteki  i  muzea.  Komisja
Europejska w zaleceniu z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie digitalizacji i udostępnienia w
Internecie  dorobku  kulturowego  oraz  w  sprawie  ochrony  zasobów  cyfrowych
(2006/585/WE)3 stwierdza,  że  „wspólny  wielojęzyczny  punkt  dostępu  umożliwiłby
wyszukiwanie  w  Internecie  rozproszonego  (znajdującego  się  w  różnych  miejscach  i
należącego do różnych podmiotów) dziedzictwa kulturowego Europy zapisanego w formie
cyfrowej. Taki punkt dostępu zwiększyłby jego dostrzegalność i  podkreśliłby jego wspólne
cechy”. We wrześniu 2005 r. Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą na rzecz bibliotek
cyfrowych  w  celu  udostępnienia  w  Internecie  europejskiego  dziedzictwa  kulturalnego  i
naukowego oraz stworzenia europejskiej  biblioteki  cyfrowej  Europeana.  W lutym 2008 r.
udostępniono  wersję  demonstracyjną  portalu.  Umożliwia  ona  bezpośredni  dostęp  przez
wielojęzyczny interfejs do ponad 2 mln pozycji  z instytucji kulturalnych z całej Europy, co
świadczy o potencjale tej idei.

3 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów: Dostęp do dziedzictwa kulturowego Europy poprzez kliknięcie myszką Postępy w zakresie
digitalizacji i udostępnienia w Internecie dorobku kulturowego oraz ochrony zasobów cyfrowych w UE [7].



Kluczową  sprawą  w  perspektywie  Open  Access jest  zmiana  modelu,  funkcji  i
organizacji tradycyjnej biblioteki. Tradycja Open Access wywodzi się z budowania pierwszych
na świecie baz danych i otwartych archiwów, elektronicznych dokumentów tzw. e-printów,
które  nazwano  także  Open  Archives.  Głównym  celem  był  darmowy  i  szybki  dostęp  do
wiedzy.  Archiwa  tego  typu  zaczęły  się  rozwijać  w  USA  i  Europie  Zachodniej.  Pierwsze
repozytorium nauk Open Access arXv założył w 1991 r. Paul Ginsparg w Los Alamos National
Laboratory, które dziś liczy ponad 500 tys. artykułów. Polska swoje zasoby zaczęła budować
w latach 2001-2002. Open Access oznacza nieograniczony dostęp do publikacji i czasopism
naukowych, których elektroniczne wersje pojawiają się w Internecie, w tzw. repozytoriach,
czyli  odpowiednikach  magazynów  bibliotecznych  oraz  do  informacji  o  aktualnie
prowadzonych  badaniach.  W  ostatnim  czasie  notuje  się  coraz  więcej  regionalnych
konsorcjów  bibliotek  cyfrowych,  tworzonych  przez  najważniejsze  biblioteki  naukowe  i
publiczne w Polsce. Oto niektóre z nich:

 Federacja  Bibliotek  Cyfrowych (2007)  –  umożliwia  przeszukiwanie  dokumentów
cyfrowych  w  ponad  30  rozproszonych  bibliotekach  cyfrowych,  pozwala  na
lokalizowanie  obiektów  cyfrowych,  wspieranie  koordynacji  digitalizacji  w  Polsce;
http://fbc.pionier.net.pl; http://www.man.poznan.pl/online/projects.php?id=87.

 Konsorcjum  Dolnośląskie  Biblioteki  Cyfrowe (2006)  –  skupia  17  instytucji;
http://www.kbnrkp.edu.pl/aktual1.html.

 Konsorcjum Polskich Bibliotek Cyfrowych (2008) – zrzesza 16 cyfrowych bibliotek.
Konsorcjum  ma  charakter  otwarty  i  może  przyjmować  nowych  członków;
http://www.pfsl.poznan.pl/pbc.html.

 Polska Biblioteka Internetowa (2002) – Pierwsza polska biblioteka cyfrowa, której
celem  jest  wyrównanie  szans  dostępu  do  różnorodnych  publikacji,  wydanych
dotychczas  w  języku  polskim,  osobom  pochodzącym  z  regionów  oddalonych  od
ośrodków akademickich i kulturalnych; http://www.pbi.edu.pl/opbi_celepbi.html.

 Pomorska Biblioteka Cyfrowa (2009) – zrzesza biblioteki wyższych uczelni Trójmiasta,
biblioteki pedagogiczne oraz inne instytucje naukowe i kulturowe działające w tym
regionie. Jej  celem  jest  digitalizacja  zasobów  kultury  pomorskiej.  Partnerem
wiodącym  projektu  jest  Politechnika  Gdańska;  http://pbc.gda.pl/dlibra/text?
id=about-pbc.

 Śląska  Biblioteka  Cyfrowa (2006)  –  konsorcjum  o  charakterze  otwartym,  skupia
ponad 43 instytucje (biblioteki publiczne z terenu Górnego Śląska i Śląska Opolskiego,
wydawnictwa  publicznych  i  prywatnych  uczelni  i  inne  instytucje  kulturalne).  Jego
celem  jest  prezentacja  kulturowego  dziedzictwa  i  naukowego  dorobku  regionu;
http://www.sbc.org.pl/.

 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (2002) – największa polska biblioteka cyfrowa, w
ramach  której  współpracuje  15  bibliotek;  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?
id=library-desc.

Do grupy konsorcjów krajowych i zagranicznych bibliotek naukowych można zaliczyć:

 Warszawskie Porozumienie Bibliotek Naukowych PAN – zrzesza 22 biblioteki PAN-
owskie; http://195.187.97.20/.

 Washington Research Library Consortium  (1987) – zrzesza 8 największych uczelni
waszyngtońskich,  głównie  w  celu  zwiększenia  dostępu  do  technologii
informatycznych  wspierających  działalność  bibliotek  i  udostępniania  zasobów
internetowych; http://www.wrlc.org/.

Konsorcja narodowe to m.in.:



 Consortium of Swiss Academic Libraries (2000) – Konsorcjum Szwajcarskich Bibliotek
Naukowych, obejmuje biblioteki uczelni wyższych wraz z Biblioteką Narodową oraz
biblioteki  instytutów  badawczych  w  Szwajcarii;
http://www.infoclio.ch/en/node/9566.

 Estonian  Library  Network  Consortium  ELNET (1996)  –  organizacja  non-profit
zrzeszająca 13 bibliotek członkowskich; http://www.elnet.ee/en/.

 FinELib  (1997)  –  fińskie  konsorcjum  krajowe,  skupiające  ponad  100  członków
(uniwersytety,  politechniki,  instytuty  naukowe  i  biblioteki  publiczne),  wspierane  i
finansowane w 2/3 przez Ministerstwo Edukacji; jego celem jest zapewnienie swym
członkom jednolitego dostępu do krajowych i międzynarodowych e-źródeł. 

Konsorcja międzynarodowe to m.in.:
 Consortium of European Research Libraries CERL –  założone w 1992 r. z inicjatywy

europejskich  bibliotek  naukowych  (prawnie  od  1994);  Jego  ideą  jest  wspólne
korzystanie  z  zasobów  i  wiedzy  w  celu  poprawy  dostępu  do  dziedzictwa
europejskiego; http://www.cerl.org/.

 Consortium of Library Networks  (1983) – sieć zrzeszająca biblioteki w Niemczech,
Austrii (77 bibliotek), niemiecko-języcznej części Szwajcarii oraz Niemiecką Bibliotekę
Narodową; http://www.d-nb.de/eng/wir/kooperation/ag-verbund.htm.

 Electronic  Information  for  Libraries  Direct  eIFL.net  (1999)  –  obejmuje konsorcja
biblioteczne z  48  krajów  rozwijających  się  i  w  okresie  transformacji.  Polskę
reprezentuje Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych; http://www.eifl.net/.
Specyficznym  typem  konsorcjum  jest  International  Coalition  of  Library  Consortia

(http://www.library.yale.edu/consortia/) utworzone  w  1997  r.  przez  60  konsorcjów
bibliotecznych z USA,  Kanady,  Wielkiej  Brytanii,  Holandii,  Niemiec,  Izraela i  Australii.  Jest
organizacją zrzeszającą obecnie około 211 konsorcjów bibliotecznych z całego świata. ICOLC
umożliwia wymianę informacji na temat nowych trendów w zakresie organizacji dostępu do
źródeł  informacji.  Organizuje  konferencje,  które  odbywają  się  naprzemiennie  w  Stanach
Zjednoczonych i Europie. W 2005 r. po raz pierwszy – w naszej części Europy – konferencję
zorganizowała Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych. Wiodącym tematem spotkania był
dostęp do czasopism naukowych oraz do książek w wersji elektronicznej, związanych z tym
licencji, metod autoryzacji oraz optymalizacji kosztów [1, s. 28].

W dobie globalizacji biblioteki naukowe stanęły przed nowymi zadaniami związanymi
z  dostarczaniem  użytkownikom  elektronicznej  informacji  naukowej.  Ma  to  jednocześnie
bezpośredni  wpływ  na  wspieranie  kształcenia  ustawicznego  w  społeczeństwie
informacyjnym.  Informacja  naukowa  mająca  wymierną  wartość  rynkową,  jest  jedną  z
najszybciej  rozwijających się dziedzin gospodarki  w Europie. Tworzone w ostatnich latach
konsorcja biblioteczne przyczyniają się w sposób zasadniczy do ogromnego wzrostu dostępu
dla  polskich  użytkowników  do  źródeł  elektronicznych,  zmniejszając  jednocześnie
dysproporcje w zasobach informacji naukowej w stosunku do krajów Europy Zachodniej i
USA.

Przynależność  do  konsorcjum  jest  sposobem  na  zwiększenie  efektywności  i
stabilności  usług  bibliotek  akademickich,  opartych  w  głównej  mierze  na  technologiach
teleinformatycznych. Wypożyczenia międzybiblioteczne, dostęp do wspólnych – centralnych
katalogów  online,  korzystanie  z  dostępu  do  ogromnych  zasobów  informacji  w  celu
zaspokojenia  określonych  potrzeb  użytkowników,  wspólne  finansowanie  wzajemnie
korzystnych projektów, w szczególności dotyczących dostępu do zasobów elektronicznych,



czy  uczestnictwo  w  opłacanych  przez  konsorcjum  konferencjach  lub  szkoleniach  dla
bibliotekarzy to podstawowe,  jakże ważne korzyści  wynikające z takiej  formy współpracy
między bibliotekami. 

Specjalistyczne wydawnictwa fachowe należą do najdroższych, dlatego też wspólnie
konsultowane oferty przygotowywane przez dostawców elektronicznych źródeł naukowych
będą  ważnym,  by  nie  powiedzieć,  podstawowym  kryterium  zrzeszania  się  bibliotek
akademickich. Oprócz niekwestionowanych korzyści ekonomicznych, związanych z zakupem i
dzieleniem  się  e-zasobami,  coraz  bardziej  docenia  się  tworzenie  nowych  możliwości
współpracy między członkami konsorcjów i wydawcami, a także między samymi konsorcjami
bibliotecznymi, zrzeszającymi się w nieformalne „superkonsorcja”. Przykładem jest powstała
w 1997 r. International Coalition of Library Consortia4 (ICOLC), reprezentująca ponad 5 tys.
bibliotek z całego świata. Przedstawiciele ponad 200 konsorcjów bibliotecznych dzieląc się
własnymi  doświadczeniami  i  informacjami  na  temat  nowych  elektronicznych  zasobów
informacyjnych,  wypracowują  dalsze  możliwości  rozwoju  oraz  współpracy  z  wybranymi
dostawcami informacji, zapewniając jednocześnie forum do przedyskutowania ich oferty.

Wszystko wskazuje na to, że ta forma współpracy między bibliotekami wpływająca na
tworzenie  nowych  standardów  w  zakresie  szeroko  rozumianego  dostępu  do  informacji
naukowej oraz dobrej pozycji w trudnych negocjacjach z wydawcami komercyjnymi, będzie
dominującą  formą  zakupu  i  racjonalnego  gromadzenia  elektronicznych  źródeł  informacji
naukowej.  Wydaje  się  także,  że  w procesie  tworzenia nowych konsorcjów bibliotecznych
coraz mniejszą rolę będzie odgrywał aspekt geograficzny czy regionalny na rzecz grupowania
się  bibliotek  pod  względem  typów  i  specjalizacji  uczelni  macierzystych  czy  instytutów
naukowych.
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Marta Sztark-Żurek2

Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek jako przykład
współpracy bibliotek województwa zachodniopomorskiego

Kiedy bibliotekarze mają jeden cel, mówią i myślą podobnie, może to być początek
pięknej przyjaźni. Współpraca to jedno rozumienie zasad, partnerskie dzielenie się własnym
know how [3]. To obok zawiązywania biurokratycznych struktur, stosowania identycznego
oprogramowania,  akceptowania  tego  samego  regulaminu,  bycie  bardziej  dla  siebie.
Bibliotekarskie charaktery są, wbrew pozorom, silne, niezależne, o analitycznych umysłach.
Bibliotekarze  mają  różne  pasje  i  zainteresowania.  W  dzisiejszych  czasach  nie  jest  łatwo
okiełznać  tę  grupę,  zrozumieć  inność,  nie  podejmować  rywalizacji  wewnątrz  jednej
bibliotecznej struktury, a co dopiero w szerszym gronie. Sytuacja jednak niekiedy narzuca
nawiązanie  ściślejszej  współpracy.  Wielokrotnie w dziejach szczecińskiego bibliotekarstwa
zdarzało się,  że bibliotekarze  zawierali  formalne porozumienia,  by działać efektywniej  i  z
pożytkiem  dla  każdej  z  instytucji  z  osobna  oraz  czytelników.  Niepewna  polityka  i
niestabilność  gospodarczo-ekonomiczna  w  regionie  była  czynnikiem  integrującym
bibliotekarzy. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane wydarzenia zapoczątkowane
na  przełomie  wieku,  które  przyniosły  i  nadal  przynoszą  bibliotekarstwu  szczecińskiemu
korzyści wynikające ze współpracy wielu organizacji.

Ostatni  wewnętrzny  konsensus  zamykający  poprzednie  stulecie,  szczecińscy
bibliotekarze  osiągnęli  w  lipcu  1999  r.,  zawiązując  formalne  porozumienie  –  Szczeciński
Zespół Biblioteczny. W jego skład weszli bibliotekarze Politechniki Szczecińskiej, Pomorskiej
Akademii  Medycznej,  Uniwersytetu  Szczecińskiego  oraz  Wyższej  Szkoły  Morskiej.  Choć
reprezentowali  oni  interesy  różnych  ludzi  –  przyszłych  i  obecnych:  lekarzy,  duchownych,
magistrów  inżynierów,  magistrów,  doktorów,  profesorów,  sprawując  pieczę  nad  całkiem
odmiennymi zbiorami, przeszli na biblioteczne esperanto, ponieważ mieli świadomość, że w
jedności  siła.  Na  efekty  porozumienia  nie  trzeba  było  długo  czekać.  W  roku  założenia
Szczecińskiego Zespołu Bibliotecznego, bibliotekarze w nim zrzeszeni wystąpili do Fundacji
Batorego  z  prośbą  o  dofinansowanie  projektu  „Modernizacja,  integracja  i  rozbudowa
systemów gromadzenia i  udostępniania informacji  w sieciach Intranet i  Internet Bibliotek
Szczecińskich  Szkół  Wyższych,  tworzących  Szczeciński  Zespół  Biblioteczny”  [17].  W
konsekwencji,  cztery  biblioteki,  tj.  Biblioteka Główna Politechniki  Szczecińskiej,  Biblioteka
Pomorskiej  Akademii  Medycznej,  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Szczecińskiego  oraz
Biblioteka  Główna  Wyższej  Szkoły  Morskiej  otrzymały  grant  na  zakup  zintegrowanego
systemu bibliotecznego Aleph 500.  Jednak tylko trzy  (biblioteki  Politechniki  Szczecińskiej,
Uniwersytetu  Szczecińskiego  i  Pomorskiej  Akademii  Medycznej)  sfinalizowały  podjęte
przedsięwzięcie.  Biblioteka  Główna  Wyższej  Szkoły  Morskiej  z  przyczyn  finansowych
wycofała się z projektu [1], po zakończeniu którego Szczeciński Zespół Biblioteczny przestał
aktywnie działać, a współpraca między bibliotekami zaczęła wygasać.

1 mgr  Iwona  Sagan,  Biblioteka  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  e-mail:
anowi25@gmail.com
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Rozmowy o wznowieniu działań rozpoczęto  w połowie  2004 r.  w gronie  bibliotek
uczelnianych. Pierwsze z nich odbyły się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego z
inicjatywy prof. Radosława Gazińskiego. Dopiero pod koniec lata 2004 r. dołączyła do nich
Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie i  Miejska Biblioteka Publiczna w
Szczecinie. W efekcie nawiązanej ponownie współpracy odbyła się sesja środowiskowa „Stan
i  perspektywy  rozwoju  szczecińskich  bibliotek”,  na  której  skupiono  się  na  ocenie  stanu
bieżącego i perspektywach rozwojowych poszczególnych bibliotek Szczecina [3].

Ostatecznie, Szczecińskie Porozumienie Bibliotek zostało podpisane przez rektorów
uczelni i dyrektorów bibliotek 10 maja 2005 r. w Szczecinie, a w jego skład weszły biblioteki
wszystkich  uczelni  państwowych  Szczecina:  Akademii  Morskiej,  Akademii  Rolniczej,
Politechniki  Szczecińskiej,  Pomorskiej  Akademii  Medycznej,  Uniwersytetu  Szczecińskiego
oraz  Książnica  Pomorska  i  Miejska  Biblioteka  Publiczna  [1].  Mimo  to,  Szczecińskie
Porozumienie  Bibliotek  było  podmiotem  otwartym,  do  którego  mogła  się  włączyć  każda
biblioteka regionu.

Głównym celem Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek było wspólne działanie stron
porozumienia na rzecz podniesienia standardu świadczonych usług bibliotecznych [16],  w
tym  poprawy  dostępu  do  informacji  o  zbiorach  poszczególnych  bibliotek,  wspierania
działalności  naukowej  szczecińskich  bibliotekarzy,  aktywnego  lobbowania  na  rzecz
szczecińskich bibliotek na forum krajowym i zagranicznym i wreszcie integracji szczecińskiego
środowiska bibliotekarskiego.

Problem podniesienia poziomu usług bibliotecznych powracał jak bumerang. Siedem
bibliotek członkowskich uznało, że Szczecin powinien mieć wspólny katalog, który wstępnie
nazwano  „Centralnym  Katalogiem  Bibliotek  Szczecina  i  Województwa
Zachodniopomorskiego”  [9].  Wśród  zadań,  jakie  postawiło  przed  sobą  Porozumienie,
znalazło  się  również  podjęcie  pierwszych  kroków  prowadzących  do  zorganizowania
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej [3]. Bibliotekarze pracujący w różnych systemach
bibliotecznych (ISIS, SOWA, ALEPH 500) wierzyli, że wspólna inicjatywa, z pomocą funduszy
unijnych, przyniesie w odpowiednim czasie efekty [9]. 

Tymczasem,  w  Szczecińskim  Porozumieniu  Bibliotek  działano  aktywnie  i  dzięki
ożywionej  współpracy,  realizowano etap po etapie wyznaczane wcześniej  cele.  Udało się
reaktywować Koło Bibliotek Szkół Wyższych przy Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w
którego skład weszli przedstawiciele państwowych bibliotek naukowych Szczecina. Ponadto,
członkowie  Porozumienia  Bibliotek  weszli  w  skład  zespołu  redakcyjnego  Bibliotekarza
Zachodniopomorskiego [3],  którego w nowej szacie graficznej  zaprezentowano w 2005 r.
Kwartalnik  stanowił  i  stanowi  pewnego  rodzaju  forum  wymiany  myśli  naukowej  i  miał
odzwierciedlać  blaski  i  cienie  bibliotekarstwa  na  terenie  Pomorza  Zachodniego.  Należy
podkreślić, że jest to pismo z tradycjami, które od 1959 r. do chwili obecnej wydaje Książnica
Pomorska,  choć  reprezentuje  ono  interesy  i  jest  periodykiem  całego  Porozumienia
Zachodniopomorskiego.  Ponad  dziesięć  lat  temu,  w  przeprowadzonych  badaniach
ankietowych [18], bibliotekarze szczecińskich bibliotek bardzo pozytywnie wypowiadali  się
na temat Bibliotekarza Zachodniopomorskiego. Twierdzili m.in., że był on przydatny w pracy
zawodowej, dostarczał wielu informacji na temat badań bibliotekoznawczych, dzięki którym
doskonalono warsztat pracy. Dodatkowo, jako pismo regionalne, utrwalał historię bibliotek
zachodniopomorskich, integrował bibliotekarskie środowisko, ale stosunkowo mało miejsca
poświęcał innym bibliotekom niż publiczne i bibliotekarstwu spoza Szczecina [18]. Dlatego,
od 2005 r.  zamierzano położyć  większy nacisk na zintegrowanie środowiska bibliotekarzy
pracujących  w  bibliotekach  publicznych  z  bibliotekarzami  bibliotek  naukowych.  „Nowy”



Bibliotekarz  Zachodniopomorski –  jak  pisał  wówczas  dyrektor  Biblioteki  Głównej
Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Radosław Gaziński – miał być głosem całego środowiska
[4].  I  rzeczywiście,  dziś  można  stwierdzić,  że  w pełni  nim jest.  Pokazuje  funkcjonowanie
współczesnych bibliotek polskich i zagranicznych oraz zmiany w nich zachodzące. Poza tym,
kwartalnik  publikuje  też  zagadnienia  związane  z  historią  książki,  wydawców,  bibliotek  w
Polsce  i  na  Pomorzu  Zachodnim  oraz  artykuły  z  historii  kultury  regionu  [4].  Treść
poszczególnych  numerów  Bibliotekarza  Zachodniopomorskiego dostępna  jest  w  wersji
elektronicznej.  Dokumenty  te  stanowią  część  zasobów  Zachodniopomorskiej  Biblioteki
Cyfrowej.  Od  2009  r.  w  Bibliotekarzu  Zachodniopomorskim zamieszczane  są  artykuły
recenzowane, co nie jest bez znaczenia dla kandydatów na bibliotekarza dyplomowanego. W
kwartalniku  tym  mogą  publikować  nie  tylko  bibliotekarze  zatrudnieni  w  bibliotekach
województwa zachodniopomorskiego.

Od  2005  r.  obok  czasopisma powołano  serię  Bibliotekarza  Zachodniopomorskiego
wydawaną  przez  Książnicę  Pomorską,  w  ramach  której  publikowane  są  materiały
konferencyjne  i  seminaryjne  będące  pokłosiem  spotkań  odbywających  się  regularnie  w
poszczególnych  członkowskich  bibliotekach  Porozumienia.  W  pierwszych  numerach  serii
wydane zostały materiały pokonferencyjne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego,
w tym z ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w 2005 r. i była poświęcona
wzorcom współpracy  bibliotek  naukowych w Polsce  [3].  Tom trzeci  zawierał  plon  obrad
konferencji  „Działalność  informacyjna  oddziałów  informacji  naukowej  Szczecińskiego
Porozumienia Bibliotek”, która z pewnością, dzięki wymianie doświadczeń, przyczyniła się do
ulepszenia  usług  ośrodków  informacji  naukowej  szczecińskich  bibliotek,  jak  również
pozwoliła  wyznaczyć  kierunek  przyszłych  prac  związanych  z  tworzeniem
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wspólnego rozproszonego katalogu [3]. Lata
2007-2009 obfitowały w nowe, ciekawe konferencje, ukazywały się kolejne tomy serii [2; 5;
6; 7; 8]. Obecnie, w druku jest szósty już tom – Biblioteka to Plus. W przygotowaniu znajduje
się  tom  siódmy  –  Prasa  bibliotekarska i  tom  ósmy,  który  będzie  zawierał  materiały
konferencyjne  trzeciej  ogólnopolskiej  konferencji  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu
Szczecińskiego  poświęconej  zbiorom  specjalnym  i  regionaliom  w  polskich  bibliotekach
naukowych i publicznych.

W strukturach Szczecińskiego Porozumienia Bibliotek najważniejszą rolę odgrywał i
nadal odgrywa koordynator. To on zwołuje zebrania (nie rzadziej niż raz na kwartał) oraz
reprezentuje  Porozumienie  na zewnątrz.  Koordynator  jest  wyłaniany  spośród dyrektorów
bibliotek uczestniczących w Porozumieniu, a jego kadencja trwa rok.

Pierwszym,  nieformalnym  koordynatorem  Porozumienia  był  dyrektor  Książnicy
Pomorskiej, Lucjan Bąbolewski. Do czerwca 2006 r., Porozumieniu przewodniczył dyrektor
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Szczecinie,  Krzysztof  Marcinowski.  Kolejnymi
koordynatorami  byli:  w  latach  2006-2008  Anna  Łozowska  (dyrektor  Biblioteki  Głównej
Politechniki  Szczecińskiej),  2008-2009  ponownie  Lucjan  Bąbolewski  (dyrektor  Książnicy
Pomorskiej),  2009-2010  Radosław  Gaziński  (dyrektor  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu
Szczecińskiego). W maju 2010 r. przypada wybór nowego koordynatora.

Dnia  24  kwietnia  2007  r.  Szczecińskie  Porozumienie  Bibliotek  podjęło  uchwałę  o
przekształceniu się w Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek, a jego nowymi członkami
zostały  trzy  kolejne  biblioteki  wojewódzkie:  Biblioteka  Główna  Politechniki  Koszalińskiej,
Biblioteka  Wyższego  Seminarium  Duchownego  Diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej  i
Koszalińska Biblioteka Publiczna [15]. W roku 2008 do Porozumienia dołączyła Wojewódzka



Biblioteka  Pedagogiczna  Zachodniopomorskiego  Centrum  Doskonalenia  Nauczycieli  w
Szczecinie, a w roku 2009 Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie.

Z chwilą, gdy w Polsce rodziły się biblioteki cyfrowe, organizowane przez regionalne
porozumienia  bibliotek,  również  w  województwie  zachodniopomorskim  rozpatrywano
utworzenie  podobnego  przedsięwzięcia.  Oczywiście,  cały  czas  myślano  o  stworzeniu
narzędzia,  umożliwiającego  przeszukiwanie  katalogów  elektronicznych  bibliotek  Pomorza
Zachodniego.  Podkreślano  rolę,  jaką  odgrywa  digitalizacja  oraz  wzrost  znaczenia
społeczeństwa  informacyjnego  [10].  Priorytetową  kwestią  dla  Zachodniopomorskiego
Porozumienia  Bibliotek  stało  się  stworzenie  Zachodniopomorskiego  Systemu  Informacji
Region@lnej  i  N@ukowej  (ZSIReNa),  składającego  się  z  trzech  modułów:  RoK@Bi  –
Rozproszonego  Katalogu  Bibliotek,  ZBC  –  Zachodniopomorskiej  Biblioteki  Cyfrowej  oraz
BWoR – Bazy Wiedzy o Regionie [10]. Cel ten niemal w całości został osiągnięty (nie powstała
BWoR).  Dnia  8  maja  2009  r.  udostępniona  została  w  Internecie  Zachodniopomorska
Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i
Regionu  (RoK@Bi),  jako  podstawowe  moduły  Zachodniopomorskiego  Systemu  Informacji
Region@lnej  i  N@ukowej.  Przedsięwzięcie  zostało  zrealizowane  w  ramach  projektu
„Biblioteka  Cyfrowa”,  finansowanego  w  całości  ze  środków  samorządu  województwa
zachodniopomorskiego [12].

Misją  Zachodniopomorskiego  Sytemu  Informacji  Region@lnej i  N@ukowej  jest
współuczestnictwo bibliotek w budowie społeczeństwa informacyjnego poprzez tworzenie
zasobów  informacyjnych  oraz  rozszerzanie  zakresu  usług  elektronicznych  zapewniających
mieszkańcom regionu wolny dostęp do narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego
oraz zasobów naukowych. Wśród zadań ZSIReNa można wymienić: ochronę narodowego i
regionalnego dziedzictwa kulturowego, archiwizację najcenniejszych zbiorów, rozszerzenie
zakresu  usług  elektronicznych  dla  ludności,  pracowników  naukowych,  studentów,
zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych, naukowych oraz regionalnego i
narodowego dziedzictwa kulturowego, wspieranie procesu e-learningu oraz rozwoju miasta i
regionu  poprzez  rozbudowę  regionalnej  i  lokalnej  infrastruktury  społeczeństwa
informacyjnego.

W ramach prac związanych z tworzeniem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej
„Pomerania”  przeniesiono  na zapis  cyfrowy  kilkaset  tysięcy  stron  cennych dokumentów,
stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe, dorobek naukowy pracowników
zachodniopomorskich  uczelni.  Zbiory  te  są  opracowywane  i  udostępniane  on-line  w
Internecie.  W  zbiorach  Zachodniopomorskiej  Biblioteki  Cyfrowej  „Pomerania”  znajdą  się
między innymi:

 narodowy zasób dziedzictwa kulturowego – wybrane zabytki piśmiennictwa (stare
druki,  rękopisy),  dokumenty  kartograficzne,  muzyczne,  ikonograficzne  (pocztówki,
zdjęcia,  ryciny),  znajdujące  się  w  posiadaniu  bibliotek  publicznych  Szczecina,
Koszalina oraz innych bibliotek regionu;

 zasób regionalny – pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki,
rękopisy), dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia,
ryciny),  książki  i  czasopisma  regionalne  oraz  współczesne  tzw.  dokumenty  życia
społecznego – ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;

 pełne  teksty  (zasobów  archiwalnych  i  bieżących)  dokumentów  urzędowych,
przepisów  prawa  lokalnego  –  uchwały  rad  miast,  powiatów,  Sejmiku,  programy,
strategie,  itp.  (tworzone  przez  Urzędy  Miast,  Urząd  Wojewódzki,  Urząd
Marszałkowski);
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 biuletyny informacyjne np. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.
Jedną z  ważniejszych  kolekcji  „Nauka i  Dydaktyka”  stanowią  materiały  edukacyjne,  gdzie
znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty, podręczniki, materiały konferencyjne,
opisy  projektów  badawczych  realizowanych  z  funduszy  Unii  Europejskiej,  doktoraty  i
habilitacje,  tworząc  w ten  sposób repozytorium bibliotek  i  uczelni  zachodniopomorskich.
Rysunek 1 obrazuje udział zbiorów poszczególnych bibliotek Porozumienia tworzących zasób
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Rys. 1. Udział zbiorów poszczególnych bibliotek ZPB w tworzeniu zasobu ZBC
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Ogółem zbiory Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej liczą ponad 19 tys. publikacji. Nie
jest zatem Zachodniopomorska Biblioteka największą biblioteką cyfrową w kraju, ale też nie
najmniejszą.  Zamieszczone  poniżej  wykresy  prezentują  porównanie  trzech  wskaźników:
liczby publikacji, łącznej liczby odwiedzin oraz łącznej liczby wyświetlonych publikacji w ciągu
miesiąca dla wybranych polskich bibliotek cyfrowych, tj. Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej
(WBC),  Dolnośląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  (DBC),  Śląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  (ŚBC),
Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (MBC), Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej (KPBC).

Rys. 2. Liczba publikacji zgromadzonych w wybranych polskich bibliotekach cyfrowych
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Rys. 3. Łączna liczba odwiedzin w ciągu miesiąca (01.2010-03.2010) w wybranych polskich
bibliotekach cyfrowych
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Rys. 4. Łączna liczba wyświetleń publikacji w ciągu miesiąca (01.2010-03.2010) w wybranych
polskich bibliotekach cyfrowych
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Wielkość zasobu ZBC jest porównywalna z wielkością zasobu ŚBC, jednak Biblioteka Śląska
cieszy  się  znacznie  większą  popularnością  wśród  czytelników.  Podobnie  rzecz  się  ma  z
Biblioteką Dolnośląską, choć jej zasób jest znacznie mniejszy niż ZBC. Biblioteki wybrane do
porównania  powstały  znacznie  wcześniej  niż  ZBC  i  zdążyły  zaistnieć  w  świadomości
społecznej. ZBC jest biblioteką nową i potrzeba jeszcze czasu i pracy, aby osiągnąć podobne
wyniki. Promocja i działania prowadzące do dalszego rozwoju ZBC to zadania, jakie stawia
przed sobą Zachodniopomorskie Porozumienie Bibliotek.

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” została dołączona do Federacji
Bibliotek Cyfrowych udostępniającej zbiory największych polskich bibliotek cyfrowych, dzięki
czemu jej zasoby przeszukiwane są na wspólnym portalu. Uczestnictwo w Federacji Bibliotek
Cyfrowych  gwarantuje  również  przyłączenie  Zachodniopomorskiej  Biblioteki  Cyfrowej  do
europejskiej  biblioteki  cyfrowej  EuropeanaLocal,  tworzonej  w  ramach  projektu
współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus [13].

Drugie  zadanie,  realizowane  w  ramach  projektu,  to  prace  nad  Rozproszonym
Katalogiem  Centralnym  Bibliotek  Szczecina  i  Regionu  (RoK@Bi).  W  jego  skład  wchodzą:
katalogi  on-line bibliotek naukowych i publicznych województwa, bibliografie regionalne i
terytorialne,  tworzone  w  różnych  komputerowych  systemach  bibliotecznych  w  Książnicy
Pomorskiej  oraz  bibliotekach  publicznych  województwa,  bibliografie  prac  naukowych
pracowników  szczecińskich  i  koszalińskich  uczelni,  naukowe  bazy  danych  i  czasopisma
elektroniczne bibliotek akademickich. Zadaniem katalogu jest scalenie wyżej wymienionych
rozproszonych  zasobów  informacyjnych,  katalogów  on-line,  naukowych  bazy  danych,
czasopism elektronicznych i bibliografii [11]. Katalog RoK@Bi tworzą trzy odrębne portale:

1. Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina, który umożliwia przeszukiwanie
różnych zasobów elektronicznych wszystkich bibliotek publicznych i uczelnianych na
terenie miasta;

2. Portal  elektronicznych  zasobów  bibliotek  województwa  zachodniopomorskiego.
Docelowo umożliwi on jednoczesne przeszukanie różnych zasobów elektronicznych
wszystkich  bibliotek  publicznych  (do  stopnia  powiatowego)  i  uczelnianych
znajdujących się w obrębie całego województwa zachodniopomorskiego;

3. Portal  elektronicznych  zasobów  bibliotek  polskich  i  zagranicznych,  który  jest
najbardziej  rozbudowanym  portalem  umożliwiającym  przeszukiwanie  zarówno



zasobów bibliotek Szczecina, Koszalina, całego województwa zachodniopomorskiego
oraz innych polskich i zagranicznych bibliotek, baz danych, jak i zasobów Internetu
[14].
Budowa i wdrożenie ostatniego z planowanych modułów ZSIReNa, mianowicie Bazy

Wiedzy o Regionie to zadanie, które stawia przed sobą Zachodniopomorskie Porozumienie
Bibliotek  na  najbliższe  lata.  Zgodnie  z  założeniem,  celem  BWoR  jest  wykorzystanie
nowoczesnych narzędzi do tworzenia Bibliografii Pomorza Zachodniego i innych bibliografii
regionalnych, które powstają w bibliotekach publicznych. Zadaniem modułu będzie scalenie
bibliografii  regionalnych  i  terytorialnych,  tworzonych  w  bibliotekach  publicznych  regionu
zachodniopomorskiego jako bazy danych dostępnej on-line, za pomocą jednolitej platformy
wyszukiwawczej,  połączenie  bazy  bibliograficznej  z  katalogiem  on-line  oraz  połączenie
bibliografii z kartotekami wzorcowymi formalnymi, które umożliwią tworzenie bazy pisarzy,
publicystów i dziennikarzy regionu zachodniopomorskiego [10].

Dzięki  Zachodniopomorskiemu  Porozumieniu  Bibliotek  dostrzeżono  wagę
współpracy. W ramach Porozumienia prowadzone są od 2009 r. wykłady dla bibliotekarzy i
pracowników informacji naukowej. W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego raz w
miesiącu  odbywają  się  otwarte  wykłady  dla  bibliotekarzy  i  pracowników  informacji
naukowej, których uczestnicy wspólnie omawiają zagadnienia wymagane podczas egzaminu
na  bibliotekarza  dyplomowanego.  Ponadto,  od  stycznia  2009  r.  przeprowadzane  są
seminaria  lokalno-środowiskowe,  organizowane  cyklicznie  przez  biblioteki  Porozumienia.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego i dotyczyło
form promocji  w bibliotekach.  Drugie,  poświęcone dydaktyce bibliotecznej,  przeprowadzi
Biblioteka  Główna  Pomorskiej  Akademii  Medycznej  w  Szczecinie.  Kolejne  ze  spotkań,
planowane na jesień 2010 r., dotyczące informacji naukowej w bibliotekach, przeprowadzi
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Bibliotekarze  regionu  zachodniopomorskiego,  członkowie  Zachodniopomorskiego
Porozumienia Bibliotek, stale szukają nowych dróg i  kolejnych wyzwań. Są aktywni, biorą
udział  w  Zachodniopomorskim  Festiwalu  Nauki,  wspólnie  organizują  obchody  Tygodnia
Bibliotek  i  inne  akcje  reklamujące  biblioteki.  W  najbliższych  planach  przewidziano  cykl
szkoleń  promujący  katalog  RoK@aBi,  przeznaczony  dla  pracowników  i  użytkowników.
Bibliotekarze  Zachodniopomorskiego  Porozumienia  Bibliotek  często  przekraczają  sferę
działalności  zawodowej  sensu  stricto,  uczestnicząc  w  różnego  rodzaju  akcjach
charytatywnych, kiermaszach książek, etc.

Rektor  Pomorskiej  Akademii  Medycznej,  prof.  Przemysław  Nowacki,  podczas
uroczystości otwarcia nowej siedziby Biblioteki Głównej PAM w 2007 r. powiedział, że „siły
najlepszych szkół mierzy się siłami biblioteki”. Współdziałając, biblioteki będą rosły w siłę.
Niezależnie  od  nazewnictwa,  czy  będzie  to  zespół,  stowarzyszenie,  porozumienie  czy
konsorcjum, jedno słowo w grupie ludzi nabiera szczególnego znaczenia: współpraca.
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Jolanta Jackowicz-Korczyńska1

Współpraca bibliotek w ramach
Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego

Żyjemy  w  czasach  bezprecedensowego  przyspieszenia  zmian  cywilizacyjnych
wymuszonych rozwojem technologicznym. Na naszych oczach co kilka, kilkanaście lat świat
staje się inny.  Wystarczy spojrzeć wstecz jakieś dziesięć – piętnaście lat,  aby uświadomić
sobie, jak bardzo zmieniło się nasze środowisko życia i pracy. W czasach naszych przodków
obraz świata zmieniał się co kilka pokoleń, w czasach naszych dziadków w ciągu jednego
pokolenia. W naszym pokoleniu zmienia się on na naszych oczach nieustannie.

To prawda, że stajemy dzisiaj przed ciągle nowymi wyzwaniami, ale też coraz częściej
dostajemy do swojej dyspozycji przyjazne i użyteczne narzędzia, które mogą usprawnić naszą
pracę.  Ma  to  również  bezpośrednie  przełożenie  na  pragmatykę  współpracy  między
bibliotekami.

Na  potrzeby  niniejszego  opracowania  warto  wskazać  na  kilka  etapów  zmian
cywilizacyjno-technologicznych, które wpłynęły na jakość i praktykę współdziałania bibliotek.

Etap  pierwszy  –  biblioteka  skomputeryzowana.  Na  tym  etapie  komputeryzacja
bibliotek  związana  była  z  automatyzacją  działań  bibliotecznych.  Wraz  z  rozwojem
komputerów  okazało  się,  że  mogą  one  w  znakomity  sposób  zautomatyzować  żmudne  i
pracochłonne  standardowe  działania  bibliotekarza.  Jako  pierwsze  zaczęły  powstawać
katalogi  elektroniczne.  Do  nich  w  systemach  zaczęto  stopniowo  dodawać  inne  funkcje
wspomagające działy udostępniania i gromadzenia. Brak zainteresowania władz centralnych
komputeryzacją  bibliotek  doprowadził  do  braku  jednolitego  komputerowego  systemu
bibliotecznego w Polsce. Cechą charakterystyczną tego etapu było występowanie różnych
systemów powstających oddolnie i w większości jako komercyjne usługi dla bibliotek. W tym
początkowym okresie najbardziej upowszechnił się system MAK [9], w późniejszych latach
powstały systemy SOWA Państwa Masadyńskich z Poznania [6],  a jeszcze później  LIBRA i
PATRON firmy MOL Jacka Gajkiewicza [7]. Powstały też autorskie systemy uczelniane, np.
APIS  ZB  (Politechnika  Gdańska),  czy  OPUS  (Akademia  Muzyczna  w  Gdańsku).  Warto
wspomnieć  o  wdrażanym  w  latach  dziewięćdziesiątych  minionego  wieku,  w  niektórych
bibliotekach doraźnie i na okres przejściowy, systemie CDS ISIS z UNESCO (np. w Bibliotece
Akademii  Rolniczej  w  Szczecinie  czy  Pedagogicznej  Bibliotece  Wojewódzkiej  w Gdańsku).
Bardzo ważne dla bibliotek naukowych okazało się wspólne zakupienie i wdrożenie systemu
VTLS.  Jego bezpośrednim następcą został,  używany obecnie  w bazie  NUKAT i  w licznych
bibliotekach współpracujących z centralnym katalogiem, system VIRTUA.

Etap  drugi  –  biblioteki  współpracują  w  sieci.  Na  tym  etapie  zaczęły  powstawać
porozumienia  i  konsorcja  tworzące  techniczne  możliwości  we  współdziałaniu  bibliotek.
Dynamiczny  rozwój  Internetu  wniósł  nową  jakość  do  ich  współpracy.  Dane  można  było
wymieniać już z wykorzystaniem sieciowych łączy. Podstawą stały się protokoły – techniczny:
Z39.50 [10] oraz biblioteczny USMARC (w ostatnich latach MARC21 [5]). W pierwszych latach
sieciowej współpracy bibliotek działało niezależnie kilka konsorcjów. W Polsce najważniejsze
z nich to: Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących System VTLS
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VIRTUA, Porozumienie Bibliotek Naukowych HORIZON, Polska Grupa Użytkowników Systemu
ALEPH,  porozumienie  bibliotek  użytkujących  system  PROLIB.  Powstanie  w  2002  r.
Narodowego  Uniwersalnego  Katalogu  Centralnego  NUKat  stworzyło  nową  jakość
współpracy.  Stworzenie i  rozwój  NUKatu jest ikoną tego etapu,  w którym zaczęła realnie
funkcjonować instytucjonalna i funkcjonalna kooperacja bibliotek.

Etap  trzeci  –  sieciowa  współpraca  bibliotekarzy. W  ostatnich  dwóch  latach
dostępność  w  Polsce  Internetu  oraz  upowszechnienie  technologii  WEB  2.0  (w  której
internauta  jest  nie  tylko  konsumentem  sieci,  ale  twórcą  sieciowych  zasobów)
niespodziewanie stworzyło nową jakość społeczną. Coraz powszechniej mówi się o tym, że
zaczyna kształtować się społeczność sieciowa. Internet zaczął być wykorzystywany nie tylko
jako  źródło  informacji.  Sieć  staje  się  na  naszych  oczach  środowiskiem  wspólnej  pracy
(docs.google.com [3] i podobne) oraz wirtualnych społeczności (FACEBOOK [2], TWITER [14] i
inne).  Coraz  powszechniej  używane  są  systemy  łączące  mechanizmy  społecznościowe ze
współdzieleniem platformy i narzędzi pracy. Takie platformy (przykładowo: sosius.com [12] i
www.learncentral.org  [4])  umożliwiają  samodzielne  zbudowanie  grupowego  sieciowego
warsztatu pracy zarówno dla małego projektu, jak również dla sieciowej realizacji  dużych
form  –  typu  międzynarodowa  konferencja.  Na  co  dzień  używane  są  również  coraz
powszechniej  sieciowe  komunikatory  tekstowe,  głosowe  oraz  telefonia  VOIP.  Te  nowe
sieciowe  narzędzia  mogą  ułatwić  współpracę  bibliotekarzy  usytuowanych  w  swoich
macierzystych bibliotekach.

Wraz z pojawieniem się możliwości współpracy bibliotek w sieci (wspomniany wyżej
etap  drugi  rozwoju  bibliotek)  powstał  Trójmiejski  Zespół  Biblioteczny.  Z  inicjatywy  Rady
Użytkowników Trójmiejskiej Sieci Komputerowej (RU TASK) w dniu 04.09.1995 r. powołany
został Trójmiejski Zespół Biblioteczny (TZB). W 1997 r. podpisano pierwsze porozumienie, na
mocy  którego  w  skład  konsorcjum  weszło  początkowo  dziewięć  trójmiejskich  bibliotek
naukowych:

1. Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej,
2. Biblioteka Główna Akademii Medycznej (obecnie Gdańskiego Uniwersytetu 

Medycznego),
3. Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych,
4. Biblioteka Główna Akademii Morskiej,
5. Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu,
6. Biblioteka Główna Akademii Muzycznej,
7. Biblioteka Centrum Techniki Okrętowej,
8. Biblioteka Instytutu Morskiego,
9. Biblioteka Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

Ostatnie  dwie  instytucje  wycofały  się  z  konsorcjum jeszcze  przed  podjęciem zobowiązań
finansowych.  Po  rezygnacji  ze  współpracy  w  Trójmiejskim  Zespole  Bibliotecznym  przez
Bibliotekę  Centrum  Techniki  Okrętowej,  jej  miejsce  w  styczniu  2009  r.  zajęła  Biblioteka
Europejskiego Centrum Solidarności.

Biblioteki  zrzeszone  w  Trójmiejskim  Zespole  Bibliotecznym  wybrały  system  VTLS
(późniejszy  Virtua)  jako wspólny system biblioteczny  i  upoważniły  RU TASK do wszczęcia
postępowania mającego na celu zakup i instalację tego systemu we wszystkich bibliotekach
Zespołu.

Określono  cel  współpracy  jako  działanie  na  rzecz  rozwoju  informacji  naukowej,
dostępu  środowiska  naukowego  do  zasobów  informacji  w  Polsce  i  na  świecie,



unowocześnienia i usprawnienia działalności bibliotecznej w aglomeracji trójmiejskiej oraz w
Polsce.

W 1997 r. powołano Radę Dyrektorów Bibliotek VIRTUA TZB, w skład której weszli
dyrektorzy  wszystkich  bibliotek,  członkowie  Trójmiejskiego  Zespołu  Bibliotecznego.  Do
głównych  zadań  Rady  należy  pozyskiwanie  i  wykorzystanie  środków  na  potrzeby  TZB,
ustalanie  składu  Zespołu  Koordynacyjnego,  zatwierdzanie  planów  pracy  i  sprawozdań,
rozstrzyganie  kwestii  spornych.  Powołany  przez  Radę  Dyrektorów  Bibliotek  Zespół
Koordynacyjny jest organem doradczym i opiniodawczym.

Określono też procentowy udział poszczególnych bibliotek w rocznych płatnościach
za  używanie  systemu.  Ostateczne  Porozumienie  Dotyczące  Kosztów  Wdrażania  i
Użytkowania Systemu Bibliotecznego VTLS VIRTUA dla Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego
podpisano 19 czerwca 2002 r. W dniu 2 grudnia 2009 r. dołączono do tej umowy aneks, na
mocy którego potwierdzono dotychczasowy (mimo pewnych sprzeciwów) podział kosztów
utrzymania  bazy  wspólnej,  natomiast  na  nowych  zasadach  rozliczono  podział  kosztów
dotyczących bazy danych systemu Oracle, a także opłaty licencyjnej za system VTLS Virtua w
zakresie szkoleń oraz wsparcia technicznego.

Omawiając  współpracę bibliotek  w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego,
trzeba zwrócić uwagę na to, że Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej zachowała daleko
posuniętą  autonomię  i  samodzielność  w  tworzeniu  swojej  bazy.  Znajduje  się  ona  w
komfortowej sytuacji korzystania z przywilejów ekonomicznych, które daje przynależność do
konsorcjum, ale jednocześnie zachowuje integralność i spójność swoich danych.

Nie  ma  potrzeby  omawiania  w  tym  miejscu  systemów  bibliotecznych,  w  których
pracowały  biblioteki  przed  przystąpieniem  do  Trójmiejskiego  Zespołu  Bibliotecznego,
ponieważ omówiła je w swoim artykule Jadwiga Ratkowska [11, s. 194-203].

Warto zwrócić  uwagę na dwa rodzaje  współpracy.  Jednym z nich jest  współpraca
oficjalna, na poziomie władz podmiotów tworzących konsorcjum. Ten aspekt działań jest już
niejako z definicji  oczywisty,  zrozumiały  i  niezbędny.  Należy natomiast powiedzieć trochę
więcej o drugim, tym na niższym szczeblu, ale istotnym, bo wypełniającym konkretną treścią
decyzje instytucjonalne. Chodzi o bezpośrednią współpracę bibliotekarzy między sobą oraz z
informatykami.  Oczywiście,  odbywały  się  i  odbywają  spotkania  oficjalne,  zorganizowane,
poniekąd cykliczne, na których podejmowane są decyzje normalizujące i kodyfikujące prace
wszystkich członków Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Trzeba przyznać, że środowisko
bibliotekarzy  odczuwa  pewien  niedosyt  związany  z  malejącą  liczbą  takich  zebrań.  Na
szczęście, zawarte w czasie takich spotkań znajomości, owocują kontaktami bezpośrednimi,
bywa,  że  wręcz  towarzyskimi.  Zawsze  można  zwrócić  się  z  pytaniem  o  pomoc,  radę,
konsultacje do pracownika z innej biblioteki Zespołu. Bibliotekarze wymieniają między sobą
uwagi telefonicznie czy mailowe, zdarzają się też przypadki wyjazdu do innej, zaprzyjaźnionej
biblioteki. Taka bezpośrednia współpraca jest konieczna i niezbędna, ponieważ na co dzień
pracownicy  bibliotek  borykają  się  z  wieloma  problemami,  których  czasami  nie  da  się
wcześniej przewidzieć i samodzielnie rozwiązać.

W  pierwszych  latach  tworzenia  wspólnej  bazy  poważnym  problemem  było
ujednolicenie  opisów  rekordów  bibliograficznych.  Nie  dość,  że  biblioteki  pracowały  w
różnych  systemach,  to  jeszcze  nie  było  mowy  o  rekordach  haseł  wzorcowych.  Trzeba
pamiętać,  że  część  dokumentów  jest  gromadzona  przez  kilka,  a  nawet  przez  wszystkie
biblioteki. Problem polegał na tym, że bibliotekarze byli  przywiązani do swojego sposobu
wprowadzania  danych.  Dochodziło  do sytuacji,  w  której  w indeksach  we wspólnej  bazie
pojawiało  się  obok  siebie  kilka  opisów  odnoszących  się  do  tego  samego  dokumentu.



Spotkania, rozmowy, próby ustaleń wspólnych działań były potrzebne, by eliminować tego
typu sytuacje. Takie rozmowy zawsze są trudne, bo trzeba pamiętać o tym, iż mimo pracy we
wspólnym jednorodnym formacie MARC21 (wcześniej był to format USMARC), opracowujący
korzysta z pewnej swobody w podejmowaniu decyzji wprowadzania danych do opisu. Nie da
się wszystkiego skodyfikować.  Zresztą,  środowisko bibliotekarzy ceni  sobie tę autonomię,
podkreślając, że tworzone opisy są pracą autorską i dlatego też każdy rekord opatrzony jest
rozpoznawalnym siglum biblioteki i autora.

W  tworzeniu  wspólnej  bazy  konieczny  był  w  tym  zakresie  daleko  posunięty
kompromis, by uniknąć niepotrzebnego „zaśmiecania” indeksów i dostarczyć użytkownikowi
jednoznaczną, czytelną i rzetelną informację o zbiorach bez konieczności przeglądania wielu
pozycji. Należało uznać pracę innego bibliotekarza i dodać już do istniejącego rekordu tylko
swoje zasoby.

W momencie, gdy wszystkie biblioteki konsorcjum zaczęły pracę w systemie Virtua,
po  konwersji  swoich  zbiorów,  okazało  się,  że  pojawiło  się  sporo  błędów  w  rekordach
bibliograficznych i  potrzebna była dodatkowa praca nie tylko scalania opisów, ale też ich
poprawiania.

Na  szczęście,  bardzo  szybko,  bo  już  w  kilka  miesięcy  po  powstaniu  Narodowego
Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKat, przystąpiły do niego biblioteki Trójmiejskiego
Zespołu  Bibliotecznego:  najpierw  w  grudniu  2002  r.  Biblioteka  Główna  Politechniki
Gdańskiej,  później  Biblioteka  Akademii  Muzycznej  i  Biblioteka  Akademii  Wychowania
Fizycznego  i  Sportu.  Potem  sukcesywnie  również  pozostałe  biblioteki.  Obecnie  wszyscy
członkowie  Zespołu  współpracują  z  NUKatem.  Współpraca  ta  zaowocowała
zintensyfikowaniem  prac  związanych  z  ujednolicaniem  bazy  wspólnej  konsorcjum.
Paradoksalnie,  kolejna  struktura  hierarchiczna,  która,  mogło  by  się  wydawać,  wymusi
konieczność  kolejnych  ustępstw,  pomogła  w  przezwyciężaniu  wzajemnych  trudności  i
nieufności  w  porządkowaniu  indeksów.  Czynnik  zewnętrzny  –  administratorzy  Centrum
NUKat,  którzy  zatwierdzają  poprawność  tworzonych  i  wprowadzanych  do  wspólnej  bazy
rekordów  bibliograficznych  i  wzorcowych  w  ramach  współkatalogowania,  wypracowali
kolejny  kompromis.  Kompromis,  który  jest  niezbędny  we  wszelkich  wspólnych
przedsięwzięciach. Bardzo ważne okazało się również to, że udział we współkatalogowaniu w
NUKacie  przyczynił  się  do  pracy  w  oparciu  o  kartoteki  haseł  wzorcowych.  Sporym
problemem do dnia dzisiejszego jest poprawianie haseł istniejących w bazie, które trzeba
zgrać z hasłami wzorcowymi pobranymi z katalogu centralnego. Wydaje się, że większość
haseł osobowych i tytułowych serii została już uporządkowana. Wymagało to ogromu pracy,
ale  ważne  jest,  by  indeksy  były  czytelne,  klarowne,  jednolite  i  w  sposób  jednoznaczny
odsyłające  do  hasła,  którego  szuka  użytkownik.  Warto  było  podjąć  ten  trud.  Nadmienić
trzeba  jednak,  że  w  dalszym  ciągu  problemem  jest  pobieranie  haseł,  które  wchodzą  w
konflikt z istniejącymi już w bazie. Bibliotekarze muszą w takiej sytuacji poprawić wszystkie
rekordy bibliograficzne,  w których  został  wprowadzony wariant  nazwy hasła  –  trop typu
‘zobacz’  –  który  funkcjonuje  w  rekordzie  wzorcowym.  Niestety  tę  zamianę  hasła  trzeba
wprowadzić do rekordu ręcznie. Żadne działania systemowe nie rozwiążą tego problemu.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej, z racji swej autonomii, znajduje się w komfortowej
sytuacji,  ponieważ  pobiera  hasła  tylko  istniejące  w  swej  bazie,  więc  poprawek  jest
odpowiednio mniej  i  wszystkie je wykonuje bibliotekarz systemowy. W bazie wspólnej w
pobranych plikach z NUKatu z rekordami wzorcowymi znajdują się hasła wymagające zmian,
skopiowane do rekordów przez wszystkie biblioteki Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego.
Do tej pory nie udało się wygenerować plików odsyłających odpowiednie hasła wymagające



poprawy do biblioteki, która te hasła wykorzystuje. Stąd powstaje konieczność dodatkowych
uzgodnień między bibliotekarzami, kto i w jakiej ilości ma modyfikować rekordy znajdujące
się w statusie ‘error’.

Procesy,  o  których  mowa,  w przypadku  tworzenia  bazy  wspólnej  –  ujednolicanie,
modyfikowanie, poprawianie rekordów bibliograficznych i wzorcowych, w równym stopniu
dotyczą też bazy danych biblioteki Politechniki Gdańskiej.

W lipcu 2009 r. miała miejsce migracja do kolejnej wersji Virtui. Zespól TZB podjął
decyzję, by migrować do wyższej wersji niż NUKat. Wiąże się z tym problem pracy w dwóch
systemach.  Nie  ułatwia  to  bibliotekarzom  współkatalogowania  i  kopiowania  rekordów  z
NUKatu,  bo  muszą  oni  bardzo  ściśle  pilnować  procedur  logowania  do  baz  i  pobierania
rekordów.  Przydatne  jednak  okazało  się  wcześniejsze  doświadczenie  i  sprawność  oraz
rozumienie wzajemnych zależności w pobieranych i modyfikowanych opisach. Bibliotekarze
Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego wiedzą, że do bazy wspólnej mógł zostać już pobrany
rekord z NUKatu dotyczący opisu potrzebnego im dokumentu, więc najpierw sprawdzają w
bazie, czy taki opis istnieje. Muszą zwrócić uwagę na to, czy jest to opis pobrany z Centrum,
czy  też  lokalny,  utworzony  wcześniej  przez  jedną z  bibliotek  Zespołu.  Jeśli  rekord  został
pobrany z NUKatu, to dodają tylko swój zasób, wprowadzając dane dotyczące konkretnego
egzemplarza, a oprócz tego, po przelogowaniu się, w bazie centralnej dodają siglum swojej
biblioteki, by uruchomić hiperłącze ze swoją bazą w katalogu NUKat. Jeśli w bazie wspólnej
znajduje  się  „stary”  lokalny  rekord,  to  po skopiowaniu  (lub  ewentualnym wcześniejszym
utworzeniu takiego rekordu), należy przepiąć wszystkie zasoby oraz hasła lokalne istniejące
w tym opisie do nowego pobranego rekordu z NUKatu, a następnie go usunąć. W ten sposób
następuje  sukcesywne zastępowanie  lokalnych  opisów nowymi  rekordami  pobieranymi  z
bazy  centralnej.  Celem  tych  prac  jest  wymiana  wszystkich  rekordów  w  bazie,  tak  by
wszystkie były ujednolicone, a poza tym, by informacja o nich znajdowała się w katalogu
centralnym.

W tym miejscu warto wspomnieć o możliwości, którą dawała czytelnikom wspólna
baza Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego. Do jednego rekordu bibliograficznego dołączone
były zasoby wszystkich członków konsorcjum z możliwością ich zamawiania niezależnie od
tego,  z  którego katalogu Zespołu użytkownik oglądał  katalog.  Wydawało się  to dobrym i
pożytecznym  rozwiązaniem.  Była  to  trochę  namiastka  idei,  która  też  w  pewnej  mierze
przyświeca  bazie  centralnej,  a  mianowicie  włączenie  się  w  system  wypożyczeń
międzybibliotecznych. Niestety, okazało się, że czytelnicy byli tak nieuważni, że nie zwracali
uwagi  na lokalizację poszczególnych sygnatur  i  ze zdziwieniem konstatowali,  że  zamówili
pożądany dokument w innej, niż macierzysta, bibliotece. W tej sytuacji bibliotekarze na razie
zdecydowali się na włączenie filtru lokalizacji, który ogranicza zamawianie książek tylko do
własnej biblioteki.

Odrębnym problemem jest tworzenie haseł przedmiotowych. Każda biblioteka przed
przystąpieniem do Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego budowała własne lokalne katalogi
przedmiotowe.  Opracowanie  rzeczowe najczęściej  polegało  na  wykorzystaniu  gramatyki  i
leksyki języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, ale tworzono własne tezaurusy,
bardziej  przystające  do  tematyki  gromadzonych  przez  daną  bibliotekę  zbiorów.  Część
bibliotek  nie  wykorzystywała  żadnego  języka  informacyjno-wyszukiwawczego,  lecz
posługiwała  się  słowami  kluczowymi.  Do wspólnej  bazy  wprowadzano  wszystkie  hasła  –
każda biblioteka dodawała  do istniejących już,  własne.  W ten sposób w bazie jest  wiele
rekordów, które posiadają nawet po dwadzieścia kilka haseł.



W momencie przystępowania do NUKatu kolejnych bibliotek Trójmiejskiego Zespołu
Bibliotecznego  podjęto  decyzję,  że  wraz  z  rekordami  bibliograficznymi  skopiowanymi  z
katalogu centralnego zostaną przejęte również wszystkie hasła przedmiotowe istniejące w
opisie.  NUKat  prowadzi  hasła  przedmiotowe w trzech  odrębnych językach  informacyjno-
wyszukiwawczych:  języku  KABA  (najbardziej  popularny),  języku  MESH  (dla  bibliotek
medycznych)  oraz  języku  haseł  przedmiotowych  Biblioteki  Narodowej  (od  momentu
przystąpienia Biblioteki Narodowej w 2005 r. do NUKatu i kontynuowany, mimo wystąpienia
Biblioteki  Narodowej  z  katalogu centralnego).  Każdy język ma inny wyróżnik  formalny,  w
postaci  drugiego  wskaźnika  w  polu  haseł  przedmiotowych,  który  pozwala  na  odrębne
prowadzenie  indeksów  i  nie  wchodzenie  w  konflikt  identycznie  zbudowanych  haseł.  W
konsekwencji,  we wspólnej bazie Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego funkcjonują obok
siebie  cztery  różne  rodzaje  haseł  przedmiotowych.  Nie  jest  to  sytuacja  idealna,  choć
bibliotekarze  twierdzą,  że  wzbogaca  to  możliwości  wyszukiwania,  a  jednocześnie  nie
przeszkadza w funkcjonowaniu katalogu. Warto jednakże przemyśleć ten temat. Na pewno
wspólne  spotkania  i  dyskusje  byłyby  wskazane,  przynajmniej  jeśli  chodzi  o  ujednolicenie
indeksu haseł przedmiotowych lokalnych.

Aby  zobrazować  celowość  współpracy  z  katalogiem  NUKat,  warto  przytoczyć
statystykę rekordów wprowadzonych do wspólnej bazy centralnej i rekordów skopiowanych
do baz lokalnych.

Tab. 1. NUKat: Rekordy bibliograficzne i wzorcowe. Stan na dzień 29.04.2010 r.

Biblioteka
Wprowadzone

rekordy
bibliograficzne

dla wyd.
zwartych

Skopiowane
rekordy

wyd.
zwartych
autorstwa

innych
bibliotek

Wprowadzone
rekordy

bibliograficzne
dla wyd.
ciągłych

Skopiowane
rekordy

wyd.
ciągłych

autorstwa
innych

bibliotek

Wprowadzone
rekordy

kartoteki
haseł

wzorcowych

Politechnika
Gdańska

6.788 17.486 1.017 1.901 4.058

Gdański
Uniwersytet
Medyczny

2.457 5.575 554 1.502 2.719

Akademia
Wychowania
Fizycznego i

Sportu

2206 7.769 4 251 328

Akademia
Muzyczna

1.496 2.212 0 19 3.052

Akademia
Sztuk

Pięknych

561 2.372 0 0 603

Europejskie
Centrum

Solidarności

316 4.610 0 22 47

Centrum
Techniki

140 315 0 45 75



Okrętowej

Akademia
Morska

456 3.957 2 453 181

Źródło: opracowanie własne

Analiza  danych  przytoczonych  w  tabeli  wyraźnie  wskazuje  na  przewagę  liczby
rekordów  skopiowanych  autorstwa  innych  bibliotek  nad  własnymi  rekordami  nowymi
wprowadzonymi  do katalogu  NUKat.  Jest  to dowód na ewidentną korzyść  wynikającą  ze
współkatalogowania. Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku wydawnictw ciągłych. Również
liczba haseł wprowadzonych do kartoteki haseł wzorcowych jest niewspółmiernie niska w
stosunku  do  wszystkich  pobranych  tego  typu  rekordów  do  baz  lokalnych  –  wystarczy
przejrzeć indeksy autorskie bądź tytułowe w katalogach bibliotek. Jedno z głównych założeń
NUKatu, by uniknąć dublowania prac przy katalogowaniu, zostało więc w pełni zrealizowane.

W tabeli  2 została przytoczona statystyka istniejących rekordów bibliograficznych i
egzemplarzy oraz liczby czytelników i aktualnych wypożyczeń w bibliotekach Trójmiejskiego
Zespołu Bibliotecznego.

Tab. 2. TZB – statystyki baz danych. Stan na dzień 06.04.2010 r.

Biblioteka Rekordy
bibliograficzne

Rekordy
egzemplarzy

Rekordy
czytelników

Liczba aktualnie
wypożyczonych

książek

Politechnika
Gdańska

44.463 180.845 28.219 27.069

Gdański
Uniwersytet
Medyczny

42.377 91.280 8.101 16.244

Akademia
Wychowania
Fizycznego 

i Sportu

19.900 47.385 4.844 4.604

Akademia
Muzyczna

40.185 60.750 2.840 5.326

Akademia Sztuk
Pięknych

4.223 4.971 0 0

Europejskie
Centrum

Solidarności

4.619 5.143 60 162

Akademia
Morska

34.682 79.476 13.445 8.903

Źródło: opracowanie własne

Biblioteka Akademii Sztuk Pięknych nie wprowadziła jeszcze u siebie elektronicznych
wypożyczeń, a Biblioteka Europejskiego Centrum Solidarności z uwagi na brak odpowiednich
pomieszczeń lokalowych, wypożycza swoje książki na razie tylko własnym pracownikom.



Współpraca w ramach Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego nie ogranicza się tylko
do  tworzenia  wspólnych  baz  danych,  ale  polega  też  na  przeprowadzaniu  szkoleń
pracowników  wszystkich  bibliotek  w  zakresie  eksploatacji  oprogramowania  i  bazy  oraz
udzielania konsultacji merytorycznych.

Administrator  systemu  Virtua  dostosowuje  także  w  katalogach  online  interfejsy
użytkownika  oraz  filtry  umożliwiające  selekcję  informacji  zgodnie  z  potrzebami  danej
biblioteki. Odpowiada również za tworzenie i utrzymanie (w miarę możliwości) programów
współpracujących z Virtuą w zakresie wydruku rewersów, skontrum, statystyki, raportów itp.

Do tej pory nie funkcjonuje w Virtui moduł gromadzenia, więc biblioteki radzą sobie
we własnym zakresie, tworząc własne aplikacje komputerowe.

Na zakończenie warto zwrócić jeszcze uwagę na dwa aspekty pracy bibliotekarzy we
wspólnych przedsięwzięciach. Poprzez włączenie się bibliotek lokalnych w prace zespołów
bibliotecznych (w omawianym przypadku w Trójmiejski  Zespół  Biblioteczny)  oraz  poprzez
udział  we  współkatalogowaniu  w  Narodowym  Uniwersalnym  Katalogu  Centralnym,
bibliotekarze  uczestniczą  w  globalnym  tworzeniu  zasobów  informacyjnych. Rekordy
dotyczące polskich publikacji, znajdujące się w NUKacie, są przekazywane do bazy WorldCat:
światowej bazy danych o zbiorach bibliotecznych i ich właścicielach. NUKat rocznie dostarcza
do WorldCata kilkaset tysięcy opisów polskich dokumentów. Warto też uzmysłowić sobie, że
wspaniałe  narzędzia,  które  otrzymano  dzięki  nowym  technologiom,  tak  naprawdę
wykorzystują  wiedzę  i  doświadczenie  wielu  pokoleń  bibliotekarzy.  Przecież  katalogi
komputerowe  odzwierciedlają  budowę  katalogów  kartkowych,  wzbogacają  jedynie
możliwości  wprowadzania  danych  i  ich  indeksowania.  Drugi  aspekt  współpracy,  to
świadomość, że zawsze uczestniczy w niej drugi człowiek.

Na zakończenie pozwolę sobie na osobistą dygresję. My, bibliotekarze, szczególnie
bibliotekarze zaplecza, tworzenia baz, spędzamy przed monitorem komputera wiele godzin
dziennie, ale nigdy nie opuszczała mnie myśl, że tam, po drugiej stronie, znajduje się żywy
człowiek. Najczęściej życzliwy, przyjazny, na którego zrozumienie i w razie potrzeby wsparcie,
można liczyć. Może to jest najcenniejsze we współpracy!?
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Justyna Waluś1

Formy współpracy bibliotek kościelnych Federacji FIDES
w latach 1991-2010

Początki Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES formalnie sięgają roku 1991, jednak już
wcześniej, bo w roku 1979, podjęto inicjatywę utworzenia Stowarzyszenia Polskich Bibliotek
Teologicznych  [10,  s.  23].  Miało  ono  na  celu  ożywienie  współpracy  między  bibliotekami
teologicznymi w kraju i za granicą oraz doskonalenie zawodowe pracowników. W czerwcu
1980  r.  kierownictwo  Stowarzyszenia  spotkało  się  z  Generalnym  Sekretarzem
Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Bibliotek  Teologicznych  Juan’em  Antonio  Cervello-
Margalef’em.  Podczas  spotkania  nakreślono cele  nowo powstałej  organizacji,  od  samego
początku  kładąc  silny  nacisk  na  podtrzymywanie  kontaktów  z  analogicznymi
stowarzyszeniami  działającymi  poza  granicami  kraju.  Była  to  inicjatywa  ważna,  jednak
wprowadzenie  stanu  wojennego  w  Polsce  spowodowało  zawieszenie  działalności
Stowarzyszenia2 [10,  s.  21].  Prezentowana  Federacja  Bibliotek  Kościelnych  –  FIDES  jest
organizacją całkowicie odrębną, a jej pomysłodawcą i inicjatorem jest ksiądz Krzysztof Gonet.

Przed przystąpieniem do charakterystyki  bibliotek „fidesowskich” warto przytoczyć
kilka  słów  inicjatora  FIDES-u,  które  pomogą  odpowiedzieć  na  pytanie  o  cele,  jakie
przyświecały twórcom Federacji w pracy nad powołaniem jej do istnienia. Ksiądz Krzysztof
Gonet  w  wywiadzie  przeprowadzonym  przez  Bożenę Grocholską  [3]  mówił  o  potrzebie
łączenia się bibliotek w konsorcja. Z czego ona wynika? „Współpraca jest zawsze korzystna
(...)  jest  logiczną  konsekwencją  prac  nad  wdrażaniem  komputeryzacji.  Komputeryzacja
przynosi  największe efekty, gdy jest wykonywana zespołowo. To pozwala na oszczędność
czasu”  –  ksiądz  Krzysztof  Gonet  przekonuje,  że  efekt  raz  wykonanej  pracy  (np.  opis
katalogowy)  może  być  wykorzystany  przez  wiele  bibliotek,  „co  również  ma  wpływ  na
zmniejszenie  kosztów.  (...)  Ponadto  wspólna  komputeryzacja3 pozwala  na  wymianę
doświadczeń,  wzajemną  pomoc  przy  instalacji  programu,  szkolenia.  Te  wszystkie  cele
przyświecały bibliotekom kościelnym, gdy w 1991 r. tworzyły Federację FIDES”.

Na  świecie  istnieje  wiele  międzynarodowych  zrzeszeń  bibliotek  teologicznych.
Najważniejsze  z  nich  to  ATLA  w  USA  (American  Theological  Library  Association,  czyli
Stowarzyszenie  Amerykańskich  Bibliotek  Teologicznych).  ATLA  jest  potężnym
stowarzyszeniem,  które  dysponuje  ogromnym  budżetem,  personelem  liczącym  dziesiątki
pracowników.  Wydaje  międzynarodową  bibliografię  książek  i  artykułów  z  czasopism  –
Religion Indexes. W 1993 r. FIDES nawiązała kontakt z ATLA – rozpoczęto wówczas starania o
włączenie do tejże bibliografii polskiego piśmiennictwa teologicznego.

W Europie jednym ze znanych stowarzyszeń jest BETH (Bibliotheques Europeennes

1 mgr  Justyna  Waluś,  Biblioteka  Wydziału  Teologicznego  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  e-mail:
j.walus@bg.szczecin.pl
2 Dużą  rolę  w  koordynowaniu  prac  bibliotek  jak  również  wymianie  doświadczeń  odegrały  w  latach
osiemdziesiątych Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz powołany do istnienia jeszcze w 1956 r.
w KUL-u Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych.
3 Komputery zaczęto stosować w niektórych polskich bibliotekach kościelnych pod koniec lat osiemdziesiątych.
Istniało wówczas jednak mnóstwo trudności, wynikających z braku odpowiedniego sprzętu, komputerowych
programów bibliotecznych oraz odpowiednio przygotowanej kadry.



de  Theologie  –  Europejskie  Stowarzyszenie  Bibliotek  Teologicznych).  Do  tego  właśnie
stowarzyszenia należy FIDES od 1995 r. Przedstawiciele Federacji regularnie uczestniczą w
zjazdach  odbywających  się  w  różnych  krajach  Europy.  Jedno  ze  spotkań  miało  miejsce
również  w  Polsce.  BETH  powstało,  aby  wspierać  kontakty  bibliotekarzy  z  europejskich
bibliotek teologicznych4.  Jest stosunkowo skromną instytucją (chociażby w porównaniu do
potężnej amerykańskiej organizacji ATLA) – dysponuje małym budżetem, opierającym się na
składkach  członkowskich  i  darowiznach,  korzysta  z  pracy  wolontariuszy  oraz  pomocy
pracowników  niektórych  bibliotek,  którym  pracodawcy  dają  czas  na  działalność
międzynarodową. Pierwotnym założeniem było stworzenie organizacji o zasięgu światowym,
jednak fakt istnienia ATLA w Ameryce Północnej oraz podobnych organizacji w Azji i Ameryce
Łacińskiej siłą rzeczy sprawił, że BETH jest organizacją europejską. Na czym przede wszystkim
polega  działalność  Stowarzyszenia?  Umożliwia  ono,  z  dobrymi  skutkami,  kontakty
międzynarodowe. Podczas spotkań bibliotekarze z różnych krajów mają możliwość wymiany
informacji, podzielenia się doświadczeniami, skorzystania z rozwiązań stosowanych w innych
placówkach.  Na  spotkaniach  poszczególne  stowarzyszenia  prezentują  swoją  działalność  i
nowe projekty5.

W odpowiedzi  na  potrzeby  środowiska  bibliotek  kościelnych  w Polsce  w czerwcu
1991 r.  zorganizowana została konferencja,  poświęcona tematowi automatyzacji  bibliotek
kościelnych  [10,  s.  30].  Spotkanie  to  zainicjował  ówczesny  dyrektor  Biblioteki  Wyższego
Seminarium Duchownego w Warszawie ksiądz Krzysztof Gonet – teolog i bibliotekoznawca z
Wyższego  Metropolitalnego  Seminarium  Duchownego  w  Warszawie.  Na  spotkanie
zaproszono przedstawicieli około 120 dużych bibliotek kościelnych. Odpowiedziało 48, zaś 7
z  nich  miało  już  pewne  doświadczenia  w  zakresie  wdrażania  komputeryzacji.  Spotkanie
pozwoliło  ocenić  aktualny  stan  bibliotek,  a  jego  podstawowym  tematem  była
komputeryzacja tychże i stworzenie wspólnej bazy danych.

W wyniku czerwcowej konferencji, we wrześniu tego samego roku, zwołano roboczą
naradę „bibliotek wiodących”, czyli takich, które posiadały już jakieś systemy komputerowe,
zaś ich pracownicy mogli podzielić się nabytym doświadczeniem. Jakie wnioski wyciągnięto z
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń? Z perspektywy czasu można powiedzieć, że były one
bardzo  „przyszłościowe”.  Postanowiono  dążyć  do  daleko  idącego  ujednolicenia  na
płaszczyźnie  opracowania  zbiorów.  Miało  ono  ułatwiać  wymianę  informacji,  redukcję
kosztów  i  możliwość  zbudowania  w  przyszłości  wspólnej  bazy  katalogowej.  Zalecono
bibliotekom wykorzystywanie jednolitego formatu danych katalogowych, opracowanego dla
FIDES,  w  oparciu  o  format  MARC-BN  (obecnie  już  MARC  21).  Zachęcono  również  do
stosowania  programu  bibliotecznego  MAK z  Biblioteki  Narodowej.  Do  dziś  zdecydowana
większość zrzeszonych bibliotek stosuje ten właśnie program. Podczas spotkania powołano
również grupę inicjującą powstanie Federacji FIDES.

Mimo prężnej działalności i kolejnych sukcesów Federacja przez prawie cztery lata nie
była stowarzyszeniem o charakterze formalnym. Starania o oficjalną rejestrację trwały długo

i ostatecznie zostały sfinalizowane w marcu 1995 r. Zatwierdzony statut można znaleźć na
oficjalnej stronie Federacji [2].

Federacja  FIDES  jest  stowarzyszeniem  kościelnym  erygowanym  przez  Konferencję
Episkopatu  Polski.  Na  mocy  ustawy  Kościół-Państwo  z  1989  r.  otrzymała  ona  również

4 Patrz Sprawozdanie [8]; Również na podstawie notatek własnych z prezentacji Stowarzyszenia, którą wygłosił
Pierre Beffa podczas XI Walnego Zgromadzenia Federacji FIDES, mającego miejsce w dniach 14-16 września
2005 r. w Krakowie.
5 W roku  2005,  w Debreczynie  na Węgrzech,  przedstawiciel  FIDES-u  ks.  Jerzy  Witczak  przedstawił  projekt
FIDKAR, który wywarł duże wrażenie na środowisku węgierskich bibliotekarzy.



państwową osobowość prawną postanowieniem Szefa Urzędu Rady Ministrów [7]. Federacja
jako  instytucja  kościelna  nie  jest  zarejestrowana  w  Krajowym  Rejestrze  Stowarzyszeń  i
Krajowym  Rejestrze  Gospodarczym.  Jest  stowarzyszeniem  osób  fizycznych,  będących
oficjalnymi przedstawicielami bibliotek.

Federacja,  jak  każde  stowarzyszenie,  ma  Zarząd,  Komisję  Rewizyjną,  a  władzę
naczelną sprawuje Walne Zgromadzenie.  W pracach biurowych pomaga Sekretariat  (czyli
zwykle ktoś z pracowników biblioteki, z której pochodzi aktualny przewodniczący Zarządu).
Obecnie przewodniczącym jest ks. Jerzy Witczak, dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału
Teologicznego i Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Zarząd Federacji
Bibliotek Kościelnych FIDES spotyka się  mniej  więcej  cztery razy w ciągu roku. Federacja
utrzymuje się z rocznych składek członkowskich, niewielkich grantów z KBN-u oraz prowadzi
drobną  działalność  gospodarczą  (kursy  obsługi  programu  MAK,  instalacje  i  modernizacje
programu,  dystrybucja  CKHW,  sprzedaż  programów  FIDKAR  i  FIDSERW).  Od  roku  2000
korzysta również z pomocy biskupa Piotra Libery – Sekretarza Generalnego Episkopatu, który
dofinansowuje udział przedstawiciela Federacji w corocznych spotkaniach BETH.

Jak  wygląda  jednak  statystyczny  obraz  fidesowskiej  biblioteki  [10,  s.  13-41]?
Odpowiedź na to pytanie przybliżyły badania ankietowe przeprowadzone w 2002 r. (na 90
rozesłanych ankiet odpowiedziało 58 bibliotek). Dziś Federacja zrzesza 84 biblioteki a ponad
70% placówek należących do FIDES-u jest jej członkami od początku działalności, czyli  od
1991  r.  Zdecydowana  większość  to  biblioteki  seminaryjne  i  zakonne.  Również  większość
stanowią  placówki  o  formule  otwartej,  kilkanaście  z  nich  dostępnych  jest  tylko  dla
zakonników,  księży,  seminarzystów,  ale  również  katechetów  –  niektóre  placówki
udostępniają księgozbiór jedynie na miejscu (Biblioteka Prowincjalna OO. Franciszkanów w
Krakowie,  Biblioteka  Klasztoru  Ojców Karmelitów Bosych  w Czernej  –  ta  znajduje  się  za
klauzurą). Biblioteki gromadzą książki, czasopisma, stare druki, rękopisy, prace licencjackie i
magisterskie,  dokumenty  kartograficzne,  muzyczne,  ikonograficzne,  materiały
audiowizualne,  płyty.  W ankiecie  wymieniono również  książki  pisane  alfabetem Braille’a,
medale  okolicznościowe,  czasopisma  misyjne  z  XVIII  i  XIX  wieku  w  języku  angielskim,
portugalskim  i  francuskim.  Liczebność  zbiorów  kształtuje  się  od  1  tys.  do  200  tys.
woluminów.

Tab. 1. Stan księgozbiorów bibliotek

NAZWA LICZBA WOLUMINÓW

Biblioteka PAT w Krakowie 225 000

Biblioteka Księży Misjonarzy 
w Krakowie

200 000

Biblioteka WSD Metropolii 
Warmińskiej „Hosianum” w 
Olsztynie

136 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań Marty Wójtowicz [11]

W przypadku wydawnictw ciągłych liczebność waha się od 50 do 5 tys. tytułów (5,2
tys.  tytułów  zadeklarowała  Biblioteka  Pisarzy  Towarzystwa  Jezusowego  w  Warszawie).
Zakres  tematyczny  księgozbiorów  obejmuje  nauki  teologiczne  i  szeroko  rozumianą
humanistykę. Wszystkie biblioteki gromadzą książki z zakresu filozofii i teologii, a niektóre
posiadają literaturę specjalistyczną związaną z określoną jej dziedziną, z danym regionem czy



zgromadzeniem zakonnym. Wiele bibliotek w ogóle nie prowadzi statystyk, jednak można
stwierdzić, że liczba czytelników waha się od 30 do 3 tys. w skali roku. Najwięcej odwiedzin
czytelników odnotowują oczywiście biblioteki akademickie i seminaryjne, natomiast na niską
liczbę  wpływa  zamknięta  formuła,  utrudniony  dostęp,  brak  informacji  o  bibliotece,
niedogodna lokalizacja, niekorzystne godziny otwarcia.

Jak  wspomniano  wyżej,  Federacja  jeszcze  przed  oficjalną  rejestracją  rozpoczęła
intensywną  działalność.  W  wielu  bibliotekach  zainstalowano  program  MAK,  od  samego
początku  organizowano  także  liczne  szkolenia  z  zakresu  użytkowania  pakietu  MAK:
podstawowe  –  dla  użytkowników  oraz  dla  administratorów.  Rozpoczęto  przejmowanie
danych  z  Przewodnika  Bibliograficznego –  FIDES  jako  pierwsza  skumulowała  dane  z
Przewodnika Bibliograficznego w jedną bazę MAK, a później zaczęła pobierać bieżące dane
bibliograficzne przez Internet. W tym czasie rozpoczęto też tworzenie katalogu centralnego
bibliotek FIDES, który rozprowadzany był na CD-ROM-ach, a w 1993 r. został udostępniony w
sieci Internet. Był to drugi w Polsce (po bazach danych Biblioteki Politechniki Wrocławskiej)
widoczny  w  Internecie  katalog  biblioteczny.  Stało  się  to  możliwe  dzięki  współpracy  z
Centrum  Informatycznym  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  ramach  realizacji  programów
Inicjatywy Akademickiej  IBM.  Następnie  katalogi  FIDES udostępniane były  w Internecie  z
serwera Seminarium Duchownego w Warszawie giovanni.wmsd.edu.pl, potem umieszczono
je na serwerze ATOS firmy NASK (Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe), a obecnie
znajdują się na serwerze Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

W  roku  1995  (czyli  roku  formalnej  rejestracji  Stowarzyszenia)  wydano  pierwszy
numer  Biuletynu  FIDES. Od  początku  do chwili  obecnej  jego  redaktorem jest  ksiądz  Jan
Bednarczyk – dyrektor Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Biuletyn jest
przede wszystkim źródłem informacji o działalności Federacji dla bibliotekarzy nie mających
możliwości  uczestniczenia  w  zjazdach.  Zawiera  dokumenty  i  sprawozdania  z  działalności
Federacji,  informacje  o  bezpośredniej  działalności  FIDESU,  materiały  dotyczące
komputeryzacji  konkretnych  bibliotek,  instrukcje  obsługi  MAK-a  i  zasady  opracowywania
zbiorów, prezentacje systemów komputerowych stosowanych przez różne placówki, artykuły
na  temat  zasobów  bibliotecznych  poszczególnych  ośrodków,  prezentacje  księgozbiorów,
materiały dotyczące nowych trendów w bibliotekarstwie, przeglądy stron www, czasopism
elektronicznych z dziedziny religii oraz dane adresowe.

W roku 1999 powołano do istnienia Biuro ds.  Rozwoju i  Komputeryzacji  Federacji
FIDES.  Jednoosobowa  komórka  –  w  osobie  księdza  Krzysztofa  Goneta  –  organizowała
szkolenia i  pomagała w instalacji  i  usprawnianiu programu MAK. Biuro opracowywało też
katalog  centralny  i  udostępniało  bazy  danych  FIDES  na  oficjalnej  stronie  Federacji  [2].
Koordynowało  również prace przygotowawcze do konwersji  baz  danych  FIDES na format
MARC21 oraz prace nad opracowaniem Tezaurusa Teologii i Nauk Kościelnych.

W roku 2001 na mocy  porozumienia  zawartego  z  Biblioteką Narodową Federacja
podjęła się prowadzenia autoryzowanego serwisu MAK-a – pomagając w jego instalowaniu,
prowadzeniu  szkoleń.  Również  w  2001  r.  Federacja  FIDES,  korzystając  z  uprawnień
statutowych, rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej.

Od roku 2003,  na mocy porozumienia z Centrum NUKAT,  Federacja FIDES została
depozytariuszem kopii Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych NUKAT w postaci bazy MAK i
zajęła się jej dystrybucją dla bibliotek korzystających z programu MAK.

W październiku 2004 r. FIDES uruchomiła na swoich stronach Multiwyszukiwarkę dla
komputerowych  baz  bibliotecznych  FIDKAR,  opartą  na  popularnym  standardzie  Z39.50.
Program FIDKAR i związany z nim moduł protokołu Z39.50 dla baz MAK – FIDSERW powstały



na  zlecenie  FIDESu  i  są  przez  Federację  sprzedawane  innym  bibliotekom.  Strona  www
wyszukiwarki  jest  przejrzysta  [4,  s.  217]  i  charakteryzuje  się  intuicyjnym  dostępem  do
wszystkich funkcji. Za jej pomocą przeszukiwane mogą być zasoby 118 baz [4, s. 219] – nie
tylko bibliotek fidesowskich, ale i wielu innych – polskich i obcych (należą do nich: Biblioteka
Narodowa, Centralny Katalog Książek Zagranicznych, Library of Congress, Loyola University
at New Orleans, Royal Library w Kopenhadze). Wcześniej również korzystano ze wspólnych
baz  –  Federacja  rozprowadzała  CD  z  sukcesywnie  rozszerzanymi  bazami  bibliotek
członkowskich, jednak powstanie Multiwyszukiwarki – a także FIDKARka – stało się dużym
krokiem naprzód – szczególnie na płaszczyźnie komputeryzacji bibliotek.

FIDES  już  wiele  lat  temu  miała  w  planach  digitalizację  cenniejszych  zbiorów
zgromadzonych  w  bibliotekach  kościelnych.  Pierwotnie  planowano  prezentowanie
zdigitalizowanych pozycji  w ramach portalu Polska.pl.  Osiągnięto jednak o wiele więcej –
Federacja  stworzyła  własny  Wirtualny  Księgozbiór,  który  gromadzi  i  udostępnia  zbiory
bibliotek zrzeszonych w Federacji,  ale też te, przekazywane bezpośrednio przez autorów i
wydawców.  Zachęcani  do publikacji  swych prac  są  autorzy  doktoratów  oraz  wspólnoty  i
organizacje parafialne. Biblioteka cyfrowa Federacji jest stosunkowo „młoda” lecz doskonale
przygotowana [5, s. 27] – całkowicie samodzielna i niezależna. Stworzona jest w systemie
Libra,  a  jej  zasoby  umieszczono na specjalnie  do tego przygotowanym  serwerze.  Została
uruchomiona w sierpniu 2006 r., a w ciągu trzech lat odwiedziło ją ponad milion czytelników.
Biblioteka  powstała  dzięki  wsparciu  finansowemu  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa
Wyższego,  a  także  dzięki  merytorycznej  pomocy  NASK.  Od  grudnia  2009  r.  Wirtualny
Księgozbiór jest dostępny w portalu Europeana. Tym samym cyfrowe zbiory FIDESU znalazły
się  wśród  2  milionów  książek,  map,  nagrań,  fotografii,  dokumentów  archiwalnych  oraz
obrazów  i  filmów  pochodzących  z  ponad  tysiąca  instytucji  27  krajów  Unii  Europejskiej.
Dostarczono 684 publikacje, w tym 13 starych druków i inkunabułów.

Należy również wspomnieć o Cyfrowej Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu [1]. Jest
ona pierwszą z bibliotek, należących do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN
wyposażyła  własną  pracownię  digitalizacyjną  i  stworzyła  bibliotekę  cyfrową.  Pierwsze
udostępnione  obiekty  to  liczący  300  lat  Dialog  o  Zbigniewie  Oleśnickim Jana  Długosza,
Sandomierzanin z 1914 r. i Siewca Prawdy z 1938 r. Dyrektor Biblioteki ks. Andrzej Barzycki
zapowiada publikację kolejnych z ponad 20 tys. starodruków Biblioteki Diecezjalnej6.

Jedno z nowszych „pól działania” Federacji to współpraca z Theological Book Network
[6]  –  amerykańską  Fundacją  zajmującą  się  gromadzeniem  książek  z  dziedziny  teologii  i
przekazywanie ich szkołom oraz uczelniom teologicznym w krajach Trzeciego Świata, a także
Środkowego i Bliskiego Wschodu. Kościół rozwija się tam szybko, w związku z czym istnieje
problem braku odpowiednio wykształconych teologów i nauczycieli religijnych. Organizacje
takie  jak  Theological  Book  Network  walczą  o  wyedukowanie  odpowiedniej  ich  liczby.
Otwieranych  jest  wiele  szkół  wszystkich  poziomów,  nie  ma  jednak  szans  na  regularne
dofinansowanie  zarówno  placówek  jak  i  studentów.  Nierzadko  koszt  utrzymania  dobrej
biblioteki  teologicznej  przewyższa  koszty  wspierania  wydziału.  Ludzie  ze  wspomnianych
regionów  bardzo  chcą  się  uczyć,  jednak  problemem  –  często  nie  do  pokonania  –  jest
niemożność wyjazdu na studia. Faktem jest również, że wielu studentów, którym udało się
wyjechać  i  zdobyć  wykształcenie  teologiczne  na  Zachodzie  zostaje  tam,  gdzie  ukończyło
studia i  nie wraca do ojczyzny.  Troską instytucji  takich jak Theological  Book Network jest

6 W bibliotece zgromadzonych jest około 130 tysięcy woluminów, a wśród nich ponad 2,5 tysiąca rękopisów, 20
tysięcy starodruków, ok. 300 inkunabułów, w tym 13 unikatów. Najcenniejszy jest tekst Bogurodzicy z drugiej
połowy XV wieku.



wykształcenie i zatrzymanie ludzi w ich krajach, niedopuszczenie by ulegali silnym wpływom
Zachodu i tracili tożsamość wynikającą z kultury, w jakiej się ukształtowali.

Przedstawiciele Fundacji często słyszą pytanie dlaczego preferują książki niż materiały
na  nośnikach  elektronicznych?  Dlaczego  nowoczesna  fundacja  zajmuje  się
rozpowszechnianiem  „nienowoczesnych”  materiałów?  Nie  należy  zapominać  o  licznych
ograniczeniach – postęp nie dokonuje się w pustce, potrzebuje sprzyjających okoliczności, a
niestabilna  pod  wieloma  względami  sytuacja  krajów,  o  których  mowa  oraz  ich  słabo
rozwinięta infrastruktura hamują rolę, jaką mogłaby odegrać technologia. Wracając więc do
książek – nie potrzeba prądu by je czytać, łatwo je transportować, dzielić z innymi, trudniej
zniszczyć. W porównaniu z komputerami i elektrycznością są relatywnie tanie i dostępne.

Większość książek rozprowadzanych przez Fundację to książki w języku angielskim,
ponieważ  dziś  blisko  połowa  spokrewnionych  z  Kościołem  kolegiów  i  uniwersytetów  na
świecie używa angielskiego jako języka wykładowego.

The Theological Book Network gromadzi zdobywane od darczyńców i sponsorów –
bibliotek  teologicznych Zachodu,  wydawców i  nauczycieli  –  podręczniki  akademickie oraz
czasopisma. W magazynach Fundacji dary są segregowane, pakowane i przygotowywane do
wysyłki.  Fundacja  współpracuje  z  regionalną  siecią  instytucji  –  zwiększa  to  sprawność  i
skuteczność  działania.  Panuje  też  zasada,  że  instytucje  obdarowywane  dzielą  się
odpowiedzialnością finansową, logistyczną i administracyjną przedsięwzięcia.

The  Theological  Book  Network  współpracuje  ze  wspomnianą  wyżej  ATLA,  a  jej
przedstawiciele  od kilku lat  uczestniczą (razem z  delegacją  ATLA)  w dorocznych  walnych
zgromadzeniach  BETH.  Właśnie  tam  FIDES  nawiązała  wstępne  kontakty  z  amerykańską
fundacją.  Ich  owocem  była  propozycja  ze  strony  Theological  Book  Network,  by  po  raz
pierwszy  przekazać  książki  bibliotekom  w  Europie  Wschodniej  i  Centralnej  (wcześniej
wspierane były instytucje z krajów misyjnych). Również po raz pierwszy zmieniła się forma –
zaproponowano jednakowe dla  wszystkich bibliotek zestawy nowych książek. W projekcie
pośredniczyła  Katharina  Penner,  bibliotekarka  z  IBTS  (International  Baptist  Theological
Seminary) w Pradze.

Podsumowując  tę  krótką  prezentację  Federacji  warto  odpowiedzieć  na  pytanie:
dlaczego Biblioteki do niej należą i jakie wynoszą z tego korzyści? Federacja może poszczycić
się  wieloma  osiągnięciami.  Przez  lata  swojego istnienia  zrealizowała  założenia,  które
postawione zostały na początku jej działalności. Podstawowym jej celem było zjednoczenie
środowiska  –  biblioteki  zrzeszone  w  Federacji  współpracują  ze  sobą  na  miarę  swoich
możliwości. Stworzenie warunków do skomputeryzowania placówek, nawet tych niewielkich,
organizowanie  kursów  dla  pracowników  bibliotek  sprawiło,  że  zaistniała  i  została
zrealizowana  perspektywa  współpracy  przy  opracowaniu  zbiorów.  Tworzone  lokalnie
katalogi  stopniowo  umieszczane  były  we  wspólnym,  centralnym  katalogu,  z  którego
korzystać mogły wszystkie biblioteki – wykorzystując gotowe opisy i przystosowując je tylko
do potrzeb własnej biblioteki.

Federacja  stworzyła  możliwość  scalenia  środowiska,  które  do  tej  pory  pracowało
raczej  w  odosobnieniu.  Pracownicy  z  większości  bibliotek  od  początku  brali  udział  w
organizowanych  kursach,  co  pozwoliło  na  przeszkolenie  znacznej  liczby  bibliotekarzy.
Coroczne zjazdy, tzw. walne zgromadzenia – umożliwiają bardziej bezpośredni, niż e-maile i
rozmowy  telefoniczne,  kontakt  między  członkami  Federacji.  Co  więcej,  spotkania  często
inicjują  nowe  kontakty.  Wyjazdy  wiążą  się  z  możliwością  zwiedzenia  i  dokładniejszego
zapoznania się z funkcjonowaniem bibliotek w różnych miastach. Bezpośrednie rozmowy są
nieocenioną  pomocą  w  nawiązywaniu  i  utrzymaniu  współpracy.  Poruszane  są  tematy



dotyczące  działalności  bibliotek,  komputeryzacji,  bieżącej  pracy  (opracowanie  rzeczowe,
ujednolicanie haseł). Uczestnictwo pomaga bibliotekarzom przede wszystkim w ich bieżącej
pracy,  związanej  z  katalogowaniem  książek.  Biblioteki  kościelne  dysponują  z  reguły
niewielkimi  środkami  i  nieliczną  kadrą,  pracownicy  często  zatrudnieni  są  w  niepełnym
wymiarze  godzin  –  w tej  sytuacji  trudniejsza  jest  efektywna  organizacja  pracy.  Wspólne
spotkania  pozwalają  na  poruszanie  problemów  powtarzających  się  w  podobnych
środowiskach  i  na  wymianę  doświadczeń,  umożliwiają  dzielenie  się  rozwiązaniami
specyficznych  problemów,  dotyczących  specyficznego  środowiska.  Regularne  spotkania
wpływają również pozytywnie na wymianę informacji w ciągu roku. Na szczególną uwagę
zasługują prace związane z wymianą książek i czasopism między poszczególnymi placówkami.
Propozycje (w postaci wykazów proponowanych pozycji) rozsyłane są też za pośrednictwem
listy dyskusyjnej. To duża pomoc w uzupełnianiu utraconych egzemplarzy książkowych i luk
w zbiorach czasopism.

Można  śmiało  stwierdzić,  że  FIDES  już  w  roku  1991  r.  stała  się  „siecią”  –  siecią
placówek potrzebujących współpracy w dążeniu do rozwoju i usprawniania swej codziennej
działalności.  Z  całą  pewnością  utworzenie  Federacji  takiej  jak  FIDES,  było  potrzebne
środowisku bibliotek kościelnych. Pomimo licznych trudności  Federacja wiele osiągnęła,  a
także przyniosła i w dalszym ciągu przynosi liczne korzyści bibliotekom do niej należącym.
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Katarzyna Cieślik1

Współpraca Biblioteki Jagiellońskiej z bibliotekami
klasztornymi

Biblioteki i skryptoria klasztorne, obok katedralnych i uniwersyteckich, stanowiły w
średniowieczu główne ośrodki książki. Wraz z rozwojem nowożytnej wiedzy i rozluźnianiem
się ścisłych związków nauki  ze stanem duchownym, zaczęły tracić taki charakter na rzecz
książnic  akademickich.  Największe  kolekcje  zgromadziły  opactwa  cysterskie  i
benedyktyńskie, spośród których do czasów współczesnych zachował się sięgający pierwszej
połowy XIII w. księgozbiór Cystersów w Mogile. Dziś nadal są bibliotekami instytucjonalnymi,
zamkniętymi  dla  szerszej  publiczności.  Ich  zasoby  są  zróżnicowane,  adekwatnie  do
charakteru zgromadzenia.

Mamy  więc  zgromadzenia  duże,  prowadzące  szeroką  działalność  duszpasterską,
oświatową czy naukową, o doskonale zorganizowanych bibliotekach i archiwach. Niektóre
posiadają  Wyższe  Seminaria  Duchowne.  Zależnie  od  potrzeb  informacyjnych  i  zakresu
udostępniania pozostają przy tradycyjnych, bądź sięgają po elektroniczne narzędzia i systemy
opracowania księgozbiorów. Do powstałej w 1991 r. Federacji Bibliotek Kościelnych Fides,
mającej  na  celu  wdrażanie  postępu  technicznego,  w  tym  koordynację  prac  nad
komputeryzacją, przystąpiło już blisko 40 bibliotek różnych wspólnot zakonnych. W ramach
dostępnych w sieci:  Katalogu Centralnego czy Biblioteki  Cyfrowej Fides, w ujednoliconych
formatach katalogują i prezentują swoje zbiory. Zarówno Biblioteka Cyfrowa jak i różne bazy
danych tworzone w ramach Fides stanowią rodzaj repozytoriów, dzięki czemu i biblioteki
kościelne, w tym klasztorne, mogą włączyć się w szeroko rozumiany ruch Open Access.

Są też wspólnoty małe, w mniejszym stopniu lub w ogóle nie zaangażowane w życie
publiczne.  W  ich  gestii,  poza  zbiorami  „nowicjackimi”,  pozostają  cenne  kolekcje  starych
druków i rękopisów. Te zbiory nie są pokazywane na ekspozycjach, nie są mikrofilmowane
czy digitalizowane. Brakuje katalogów czy monografii opisujących te zasoby. Stanowią one
dobro  kultury  narodowej,  często  zagrożone,  gdyż  przechowywane  w  pomieszczeniach
zabytkowych  kompleksów  klasztornych,  wymagających  nieraz  gruntownej  renowacji,  co
powoduje  narażenie  zbiorów  na  powolną  degradację.  Przed  takim  problemem  stoją
szczególnie zakony klauzurowe.

Biblioteka  Jagiellońska  współpracuje  z  bibliotekami  klasztornymi  na  różnych
płaszczyznach. Od wymiany i  darów, przez pomoc przy konserwacji,  czy czasowy depozyt
zbiorów.  Obok  współpracy  stricte  instytucjonalnej  wspomnieć  można  formy  kontaktów
indywidualnych  pracowników,  zlecenia  wykonywane  na  rzecz  zgromadzeń  zakonnych  w
ramach czasu prywatnego, np. opracowanie retrospektywne księgozbiorów.

Biblioteki klasztorne mają określony profil i są w mniejszym stopniu zainteresowane
pozyskiwaniem publikacji uniwersyteckich czy dubletów z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej.
Stąd wymiana i  dary mają zdecydowanie doraźny charakter,  a Biblioteka Jagiellońska jest
głównym beneficjentem. Biblioteki klasztorne posiadają wiele pozycji nie notowanych przez
katalogi  lub  też  pozycje  tylko  w  jednym,  archiwizowanym,  więc  z  ograniczeniami  w
udostępnianiu, egzemplarzu. Przede wszystkim dotyczy to popularnych publikacji o tematyce
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religijnej czy drobnych wydawnictw okolicznościowych. Często są to przedwojenne druki z
oficyn krakowskich, czy szerzej, z obszarów dawnej Galicji, których włączeniem do zbiorów
Biblioteka Jagiellońska jest szczególnie zainteresowana. Największym tego typu darem, jaki
został  pozyskany  w  ostatnich  latach  (2005  r.)  były  dublety  z  Biblioteki  Głównej  OO.
Franciszkanów Reformatów w Krakowie. Darowizna objęła ponad 300 pozycji, głównie z XIX i
początku  XX w.,  w tym wiele  tytułów,  które  dotąd  nie znalazły  się  w zbiorach Biblioteki
Jagiellońskiej (mowy pogrzebowe, kazania okolicznościowe, niskonakładowe druki do użytku
wewnętrznego)  i  sporo  wydawnictw  z  obszarów  wschodnich  dawnej  Rzeczypospolitej,
przede wszystkim Archidiecezji  Lwowskiej.  W 2010 r.  Biblioteka Jagiellońska otrzymała 12
dubletów  z  zasobów  OO.  Dominikanów  w  Krakowie.  Biblioteka  Wyższego  Seminarium
Duchownego  Towarzystwa  Salezjańskiego  w  Lądzie  ofiarowała  nienotowane  przez
Estreichera  Mowy  pogrzebowe ks.  Lasockiego  (Warszawa  1898).  Biblioteka  Jagiellońska
przekazała natomiast 50 pozycji do zbiorów poznańskiego Towarzystwa Chrystusowego dla
Polonii Zagranicznej.

Większą  skalę  i  regularność  ma  współpraca  z  wydawnictwami  zgromadzeń
zakonnych.  Poza egzemplarzem obowiązkowym, w zamian za ekspozycję w witrynach na
terenie biblioteki, w darze przekazywane są publikacje jezuickiej oficyny WAM (własne oraz
jej tłumaczenia obcojęzyczne). Z publikacji zagranicznych Biblioteka Jagiellońska regularnie
otrzymuje periodyki i  druki informacyjne różnych zgromadzeń oraz  Analecta Cartusiana –
serię dotyczącą historii  zgromadzenia Kartuzów (opracowania monograficzne i  faksymile),
wydawaną przez Uniwersytet w Salzburgu (dotąd ponad 200 woluminów).

Kolejną  formą  kontaktów  jest  świadczenie  usług  z  zakresu  konserwacji.  Przede
wszystkim  dotyczy  to  konserwacji  zachowawczej,  masowej  –  odkażanie  w  komorze
dezynfekcyjnej  oraz  zabezpieczanie  papieru zagrożonego kwasową degradacją  celulozy  w
działającej  przy  Bibliotece  Jagiellońskiej  Klinice  Papieru.  Pracownia  konserwacji  Biblioteki
służy  pomocą  przy  ocenie  stanu  zachowania  obiektów.  W  związku  z  bardzo  wysokimi
kosztami pełnej konserwacji jednostkowej zabytkowych druków i opraw, tego typu prace są
rzadko zlecane i wykonywane. Zgromadzeniom zakonnym brakuje funduszy na konserwację
cennych  kolekcji,  renowację  bibliotek,  wyposażanie  ich  w  nowoczesne  urządzenia
zapewniające  właściwe  warunki  klimatyczne  czy  systemy  monitoringu  i  ochrony  przed
kradzieżami,  będące  obecnie  koniecznością.  Bez  pozyskania  dotacji  zewnętrznych  nie  są
często w stanie zapewnić swoim zbiorom właściwej opieki. Jedną z możliwości jest czasowy
depozyt,  pozwalający  zabezpieczyć  kolekcję  do  czasu  pozyskania  środków  i  renowacji
własnych  pomieszczeń.  W  ostatnich  latach  Biblioteka  Jagiellońska  przyjęła  dwa  takie
depozyty:  księgozbiór  klasztoru  OO.  Franciszkanów  Reformatów  z  Biecza  oraz  OO.
Kamedułów Eremitów z krakowskich Bielan. Pierwszy – liczący ponad 2 tys. starych druków
został złożony w kwietniu 2007 r.  na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia umowy.
Przygotowaniem  do  transportu  i  samym  przewozem  zajmowało  się  trzech  pracowników
Biblioteki  Jagiellońskiej,  w  tym  Oddziału  Konserwacji.  Prace  sfinansowane  zostały  dzięki
pomocy  władz  samorządowych  Gorlic.  Zbiory  nie  są  opracowane  ani  udostępniane.
Księgozbiór OO. Kamedułów przewieziono do Biblioteki Jagiellońskiej w 2009 r. Liczy ok. 12
tys. pozycji, w tym ok. 7 tys. starych druków (również inkunabuły) oraz rękopisy.

Depozyt kamedulski był dużym, wielomiesięcznym projektem realizowanym wraz z
prywatną firmą konserwatorską z Torunia, reprezentowaną przez panią Izabelę Damulewicz.
Założeniem było nie tylko przechowanie i zabezpieczenie kolekcji, ale również wprowadzenie
do  Narodowego  Uniwersalnego  Katalogu  Centralnego  NUKat  i  udostępnienie  do  celów



naukowych. Prace sfinansowane zostały przez Fundację PZU. Rozpoczęły się w lipcu 2007 r.,
a obecnie są w kolejnej fazie realizacji obejmującej katalogowanie księgozbioru.

Kongregacja  Kamedułów  Eremitów  Srebrnej  Góry  z  krakowskich  Bielan  zajmuje
szczególne  miejsce  w  pejzażu  duchowym  i  intelektualnym  Krakowa.  Pierwsi  kameduli
przybyli do Polski na początku XVII w. staraniem fundatora klasztoru bielańskiego, marszałka
nadwornego  koronnego  Mikołaja  Wolskiego.  Osiedlili  się  pod  Krakowem  na  gruntach
podarowanych przez kasztelana wojnickiego Sebastiana Lubomirskiego. Dom krakowski jest
jednym  z  dwóch  funkcjonujących  obecnie  w  Polsce  (drugi  w  Bieniszewie  k.  Konina)  i
dziewięciu na świecie (kongregacji Monte Corona). Biblioteka założona została niedługo po
fundacji klasztoru. Powstała z darowizn, ksiąg przywiezionych przez zakonników przybyłych z
Włoch  i  spuścizny  po  samym  Wolskim.  Jej  zrąb  stanowiły  dwa  prywatne  księgozbiory
przekazane przez kanonika krakowskiego i gnieźnieńskiego Jana Chryzostoma Bodzentę oraz
Maurycego  Pawła  Henika  [4,  s.  390-391],  podróżnika,  bibliofila  i  poliglotę,  sekretarza
Marcina  Kromera,  Stanisława  Hozjusza,  a  na  końcu  Mikołaja  Wolskiego.  Z  polecenia
Wolskiego był on też posłem do eremu kamedulskiego Montis Coronae k. Perugii w sprawie
sprowadzenia  do Polski  zakonników.  Obaj  darczyńcy,  podobnie  jak  fundator,  pochowani
zostali w klasztorze bielańskim [1, s. 143-146]. Większość książek posiada dopisaną ręcznie
czytelną  proweniencję,  co  pozwala  pod  tym  kątem  dość  dokładnie  opisać  kolekcję,  a
przynajmniej  jej  część  starodruczną.  Ludwik  Zarewicz,  w  wydanej  w  1871  r.  pierwszej
monografii  tego  zgromadzenia  w  Polsce,  szacował  kolekcję  na  przeszło  6  tys.  dzieł,
zaznaczając, że „w późniejszych czasach znani bibliofile nasi znacznie ją przetrzebili” [5, s.
29]. I rzeczywiście, w związku ze wzmożonym w drugiej połowie XIX w. popytem na rzadkie
druki  i  archiwalia,  biblioteki  klasztorne  przykuwały  szczególną  uwagę.  Nie  dotyczyło  to
zresztą jedynie kolekcjonerów i antykwariuszy.  W latach 1866-1877 stare druki  i  rękopisy
„nieprzydatne  do  kształcenia  zakonników”  zakupiono  od  Kamedułów  dla  biblioteki
Sieniawskiej  Czartoryskich  i  Biblioteki  Jagiellońskiej  [3,  s.  197-206].  Zbiory  kamedulskie
szczęśliwie  przetrwały  zawieruchy  dziejowe  i  pożary  klasztoru,  nie  uległy  dewastacji  ani
rozproszeniu. Dziś liczą ok. 12 tys. pozycji w ponad 11,3 tys. woluminach. Przeważa teologia,
ale są też dzieła z  zakresu historii,  medycyny,  geografii,  nauk przyrodniczych.  W obrębie
bogato reprezentowanej literatury i filozofii znajdujemy wiele edycji oficyn włoskich, w tym
weneckie  aldyna.  Wśród  opraw  starodrucznych  wyróżniają  się  szczególnie  renesansowe,
drewniane,  obciągnięte  garbowaną  roślinnie  skórą,  zdobioną  tłoczeniami  i  złoceniami,  z
klamrami, zapinkami i pozostałościami okuć. Przeważającym typem jest okładzina miękka,
pergaminowa  (jasna  i  barwiona  na  zielono  oraz  czerwono),  ze  skórzanymi  wiązaniami  i
barwionymi obcięciami.

Dzięki usilnym staraniom połączonym z kampanią prasową Kameduli pozyskali część
funduszy  na  renowację  kompleksu.  Unikatowy,  barokowy  zespół  architektoniczny  od  lat
wymagał  gruntownego remontu. Kompleks, obejmujący otoczone murami: kościół,  domki
eremitów, pomieszczenia i zabudowania gospodarcze (dawne stajnie, warsztaty) czy zespół
„parkowy” z wiszącymi warzywnymi ogrodami,  przetrwał do dziś w prawie niezmienionej
formie. Renowacja wymaga więc często specjalistycznych zabiegów i nadzoru konserwatora,
co  dodatkowo  podnosi  jej  koszt.  Prace  mają  również  objąć  pomieszczenia  biblioteczne
mocno  zawilgocone  i  zagrzybione  wskutek  przemoczonego  stropu  i  braku  dostatecznej
wentylacji. Do czasu ich adaptacji i właściwego zabezpieczenia zdecydowano się na czasowy
depozyt.

Umowę  z  Uniwersytetem  Jagiellońskim,  dotyczącą  przechowania  kolekcji  w
magazynach Biblioteki Jagiellońskiej, podpisano w 2006 r. Przyjmujący w depozyt zobowiązał



się  do  przechowania,  zabezpieczenia,  skatalogowania  i  udostępnienia  zbiorów  do
działalności naukowej.

Transport tak dużej kolekcji wymagał sporego nakładu prac jeszcze na terenie eremu.
Przede wszystkim istniała  potrzeba  stworzenia  zautomatyzowanego  systemu identyfikacji
egzemplarzy tak, by określić co, kiedy i w jakim stanie zachowania opuszcza dotychczasowe
miejsce  przechowywania.  Zastosowany  system  kodów  kreskowych  wykorzystany  został
zarówno do transportu, jak i  później do monitorowania kolejnych etapów pracy z książką
oraz do rejestracji w systemie Virtua. Przed opuszczeniem klasztoru każdy wolumin otrzymał
własny barkod i metryczkę konserwatorską.

Rozmiar projektu wymagał zaangażowania większego zespołu, w którego skład weszli
konserwatorzy,  bibliotekarze,  magazynierzy,  informatyk  (przy  samej  identyfikacji
egzemplarzy, pakowaniu i transporcie zatrudnionych było łącznie 15 osób) i dużego tempa
prac (nawet do 10 godzin dziennie), również w soboty. Dodatkowym utrudnieniem był fakt,
że  erem  jest  znacznie  oddalony  od  centrum  miasta.  Wielotygodniowe  oddelegowanie
pracowników nie było możliwe, większa część prac odbywała się więc w czasie prywatnym, w
ramach umów-zleceń. Klasztor ze swej strony zapewnił posiłki i wszelką potrzebną, bardzo
życzliwą pomoc.

Całość  prac  na  terenie  klasztoru  nadzorowała  firma  konserwatorska,  gdyż
priorytetem była  ochrona  tak  wartościowej  kolekcji.  Chodziło  zarówno o  transport,  jak  i
zmiany  mikroklimatu  w  nowym  miejscu  przechowywania.  Z  drugiej  strony  należało
zabezpieczyć zbiory Biblioteki Jagiellońskiej,  np. przed możliwością wniesienia zarodników
pleśni.  Co  prawda  dla  kolekcji  kamedulskiej  wyodrębniono  osobny  magazyn,  jednak
planowano  jej  katalogowanie  –  a  więc  wnoszenie  książek  do  pracowni  –  oraz,  już  po
opracowaniu, udostępnianie czytelnikom.

Kameduli – zgromadzenie ściśle kontemplacyjne, pustelniczo-monastyczne, oparte o
małą regułę św. Benedykta, prowadzą bardzo surowy tryb życia. Nie wychodzą (poza kilkoma
krótkimi „wycieczkami” i wyjątkowymi sytuacjami) poza mury okalające kompleks. Mieszkają
osobno,  spożywają  posiłki  i  pracują  w  samotności.  Wspólnie  gromadzą  się  jedynie  na
modlitwach w kościele i na krótko, w okresie tzw. karnawaliku. Nie prowadzą działalności
duszpasterskiej.  Na co dzień zachowują milczenie. Poza ściśle określonymi świętami erem
jest  właściwie  zamknięty.  Są  to  również  jedyne  dni  w  roku,  kiedy  kościół  i  zewnętrzny
dziedziniec  mogą  zwiedzać  kobiety.  Kameduli  to  wspólnota  mała,  w  czasie  prac  erem
zamieszkiwało  zaledwie  ośmiu  zakonników.  Kilkumiesięczny  pobyt  większej  liczby  osób z
zewnątrz był niewątpliwie kłopotliwy dla gospodarzy i  naruszał  porządek ustalony regułą.
Tym  bardziej,  że  zespoły  konserwatorów  i  bibliotekarzy  stanowiły  głównie  kobiety  a
biblioteka znajduje się już na terenie klauzury. Wymagał więc dostosowania się do specyfiki
miejsca,  przestrzegania  pór  wejść  i  wyjść,  ograniczenia  zbędnego  poruszania  się  po
dziedzińcach, refektarzu i pomieszczeniach gospodarczych w czasie, kiedy korzystali z nich
zakonnicy.  Biblioteka  zlokalizowana  jest  na  piętrze  bezpośrednio  przylegającym  do
prezbiterium  kościoła,  tuż  nad  kapitularzem,  więc  w  porach  modlitw  konieczne  było
zachowanie ciszy, wstrzymywanie pracy niektórych urządzeń (np. odkurzaczy). Dodatkowym
utrudnieniem był trwający remont forysterii, w który zakonnicy byli również zaangażowani.

W 2005 r. w bibliotece OO. Kamedułów przeprowadzono inwentaryzację połączoną
ze skontrum. Pracownicy Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej z autopsji i w
oparciu o kopię ostatniego zachowanego powojennego spisu ksiąg opracowali wówczas, w
formie  bazy  danych,  roboczy  inwentarz.  Objął  on  numerus  currens i  skrócony  opis
bibliograficzny. Ta baza inwentaryzacyjna posłużyła do dalszych prac.



Pierwsi na teren eremu weszli konserwatorzy z Torunia. Po stworzeniu dokumentacji
fotograficznej  dotychczasowego  układu  na  regałach,  zespół  przystąpił  do  gruntownego,
powierzchniowego  oczyszczania  książek.  Zajęło  to  ponad  trzy  miesiące.  Równocześnie
rozpoczęto  ich  stopniowe osuszanie  poprzez  przekładanie  papierowymi  ręcznikami.  Obie
sale biblioteczne były mocno zawilgocone. Dominujący, pergaminowy typ oprawy w razie
gwałtownego  przeniesienia  w  miejsce  o  niższej  wilgotności  powietrza  był  szczególnie
narażony  na  pękanie.  Odkurzone  woluminy  były  pakowane  do  zdezynfekowanych
plastikowych  pojemników  i  przekazywane  bibliotekarzom.  W  pierwotnym  założeniu
wszystkie  czynności  przebiegać  miały  w  zespole  bibliotekarz-konserwator:  książkę
opracowaną przez bibliotekarza miał bezpośrednio przejmować konserwator. Ze względów
organizacyjnych  nie  udało  się  zastosować  takiego  schematu  pracy.  Bibliotekarze  mogli
pracować w grupach dwu, maksymalnie trzyosobowych. Na tyle pozwalały warunki w obu
pomieszczeniach i możliwości podłączenia sprzętu – oświetlenia, komputerów, kauterów.

Każdy tom porównywano z opisem w bazie. Oczyszczone z warstwy kurzu książki były
w większym stopniu narażone na niekorzystne działanie czynników zewnętrznych, w związku
z  czym  identyfikacja  musiała  być  prowadzona  w  miarę  sprawnie  tak,  by  woluminy
wyciągnięte  z  pojemników  nie  leżały  długo  na  zewnątrz.  Miejsce  pracy,  stoły,  pudła,
wymagały częstego dezynfekowania. 

Po  stwierdzeniu zgodności  z  opisem bibliograficznym w wewnętrzną stronę tylnej
okładki  wklejano  ekslibris  z  barkodem  i  nanoszono  jeszcze  raz  sygnaturę  klasztorną.
Większość egzemplarzy posiadała pomiędzy ostatnią kartą a wyklejką dodatkowe, papierowe
paski z dawnymi oznaczeniami i sygnaturami, dzięki czemu uniknięto wklejania bezpośrednio
w oprawę. Po wysuszeniu kauterem miejsca klejenia i sczytaniu barkodu, książki, powtórnie
owinięte  papierowymi  ręcznikami,  wracały  do  pojemników.  Czas  identyfikacji  był  różny,
zależał  od  stopnia  zachowania  egzemplarza  (zdarzała  się  nieczytelna  lub  oderwana
sygnatura,  brak  czy  uszkodzenie  strony  tytułowej  i  konieczność  szukania  danych
bibliograficznych w innych miejscach), formatu czy typu oprawy (np. konieczność rozpięcia
metalowych  klamer).  Ponieważ  punktem  wyjścia  bazy  inwentaryzacyjnej  była  sygnatura
klasztorna  związana  z  woluminem,  w  wypadku  klocków  introligatorskich  opis  wymagał
uzupełnienia danych na temat zawartości tomu. W razie wątpliwości wypełniano właściwe
pole  uwag.  Prace  postępowały  szybciej  w  przypadku  czasopism,  wydawnictw
wielotomowych czy wieloegzemplarzówek. Na tempo prac  wpływ miały  również czynniki
zewnętrzne. W okresie zimowym, w związku z faktem, że biblioteka nie posiada ogrzewania,
działania  zostały  czasowo  zawieszone,  a  w  ostatniej  już  fazie  przeniesione  do  innych
pomieszczeń. Średnio, w ciągu godziny jedna osoba opracowywała 5 woluminów.

Po  zakończeniu  identyfikacji  przystąpiono  do  tworzenia  bazy  suplementarnej,
zawierającej  pozycje  nie  objęte  inwentarzem  –  przede  wszystkim  XIX  i  XX-wieczne  oraz
niewielką  liczbę  starych  druków  bez  sygnatur  (głównie  egzemplarze  zdefektowane).  Po
utworzeniu  skróconych  opisów  bibliograficznych  wszystkie  jednostki  analogicznie
opatrywane były ekslibrisami i barkodami.

Podobną procedurę przyjęto w przypadku rękopisów. Ponieważ nie były ujęte w bazie
inwentaryzacyjnej, a częściowo mieściły się w ciągu sygnatur klasztornych, po oczyszczeniu
były odkładane do odrębnych pojemników. Część, bezpośrednio związana z historią eremu,
pozostała  w  Archiwum  Kamedułów.  Pozostałe  –  opisane,  opatrzone  dokumentacją
fotograficzną  i  barkodami  przez  pracowników  Oddziału  Rękopisów,  przewieziono  do
Biblioteki Jagiellońskiej.



Egzemplarze  z  barkodami  przechodziły  ponownie  w  ręce  konserwatora,  który  dla
każdego  wypełniał  ankietę  określającą  stan  zachowania,  obecność  mikroorganizmów  czy
owadów, typ oprawy.

Równocześnie rozpoczęto segregację pod względem rodzaju oprawy podyktowaną
potrzebami  konserwacji.  Odkażenie  skóry  i  pergaminu  wymagało  środka  innego  niż
stosowany w komorze dezynfekcyjnej Biblioteki Jagiellońskiej, który mimo swej skuteczności
może zwiększać podatność na rozwój mikroorganizmów. Trafiły do niej więc wywiezione w
pierwszej  kolejności  oprawy  papierowe.  W  związku  z  koniecznością  dostosowania
pomieszczeń  Biblioteki  Jagiellońskiej  do  przyjęcia  kolekcji  (zmniejszenie  różnic
klimatycznych) i podsuszenia książek, reszta pozostała jeszcze na terenie klasztoru. W tym
czasie  w  głównej  sali  biblioteki  i  jednym  z  niezamieszkałych  eremów,  na  drewnianych
konstrukcjach wykonanych przez zakonników, rozpięte zostały dwa balony-komory. Ułożone
w nich formatami (dla uniknięcia odkształceń okładek) i  zabezpieczone podporami książki
oprawne w skórę i pergamin poddane zostały dezynfekcji tlenkiem węgla.

Pracownicy  Biblioteki  Jagiellońskiej  ponownie  wyjeżdżali  do pakowania.  Książki,  w
metalowych,  plombowanych  następnie  skrzyniach,  układano  formatami  i  zabezpieczano
podpórkami.  Skrzynie  opatrywano  listami  transportowymi  (na  podstawie  barkodów
sczytanych z każdego pakowanego egzemplarza). Po przewiezieniu i stwierdzeniu zgodności z
listami  transportowymi  trafiły  bezpośrednio  do  magazynu  lub  –  w  przypadku  opraw
papierowych – do komory dezynfekcyjnej.

Zabezpieczenie  księgozbioru  to  przede  wszystkim  konserwacja  masowa,
zachowawcza  (odkażanie,  odkwaszanie)  oraz  ocena  stanu  zachowania  egzemplarzy,
wskazująca ewentualną potrzebę i  kierunek dalszej, jednostkowej konserwacji. Prace przy
drukach najmocniej zagrożonych i wymagających pilnej interwencji  przeprowadza obecnie
pani Izabela Damulewicz (ok. 20 woluminów starych druków). W komorze dezynfekcyjnej w
Bibliotece  Jagiellońskiej  odkażone  zostało  również  pozostające  w  klasztorze  Archiwum
Kamedułów.

Obecnie kolekcja jest w trakcie katalogowania w systemie Virtua i wprowadzana do
katalogu  NUKat.  Do  końca  kwietnia  2010  r.  sporządzono  ponad  4,3  tys.  opisów
bibliograficznych (1167 dla starych druków, w tym 303 dla wydań do końca XVI w.). Część
można już  więc zamawiać  do celów naukowych.  Jako czasowy depozyt,  kolekcja  stanowi
wyodrębnioną  całość,  nie  posiada  znaków  własnościowych  Biblioteki  Jagiellońskiej  ani
żadnych  nowych,  poza  dotychczasowymi,  oznaczeń.  W magazynowaniu  utrzymano  układ
według sygnatur klasztornych. Jedynie dla części druków nowszych, bez sygnatur, utworzono
nowe,  na  wzór  dotychczasowych,  mieszczące  się  w  systemie  inwentarzowym  klasztoru.
Przewidywana  jest  ekspozycja  prezentująca  efekty  zabiegów  konserwatorskich  i
opracowanie oraz wydanie przez Uniwersytet monografii biblioteki OO. Kamedułów.

Bibliotekarze  Biblioteki  Jagiellońskiej  podejmują  również  współpracę  ze
zgromadzeniami  zakonnymi  przy  inwentaryzowaniu  i  katalogowaniu,  głównie
retrospektywnym, ich zbiorów. Są to prace wykonywane w czasie prywatnym, w ramach
indywidualnych zleceń. Przykładem może być klasztor OO. Dominikanów w Krakowie. Jest to
zgromadzenie  prowadzące,  w  ramach  Kolegium  Filozoficzno-Teologicznego  i
Dominikańskiego  Instytutu  Historycznego,  szeroką  działalność  edukacyjną  i  naukową.
Posiada więc stale udostępniane bogate zasoby biblioteczne i archiwalne. W latach 2003-
2007  panie:  Żaneta  Kubic  i  Monika  Mydel  z  Oddziału  Katalogowania  Zbiorów  Nowych
opracowywały w systemie MAK zbiory XIX i XX-wieczne (druki zwarte jak i czasopisma). Obok
tego, w formie drukowanej, powstał katalog dzieł tomistycznych XV–XVIII w.



Dominikanie  prowadzą  kartotekę  osobową  członków  wspólnoty,  od  czasów
najdawniejszych.  Jej  przygotowaniem  do  planowanej  digitalizacji,  porządkowaniem  i
scalaniem zajmowała się od lutego 2010 r. zmarła tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem
kierownik Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów śp. Pani Ewa Bąkowska.

Pani Małgorzata Gołuszka, kierownik Oddziału Starych Druków zajmuje się na bieżąco
zasobem  starych  druków  OO.  Franciszkanów  Reformatów  w  Krakowie  (katalogowanie
tradycyjne, przekazywanie danych do Centralnego Katalogu Starych Druków). Podobne prace
wykonywane  są  dla  innych  wspólnot  zakonnych,  również  przez  pracowników
emerytowanych Biblioteki Jagiellońskiej.

Do  innych  form  współpracy,  spoza  działań  o  charakterze  stricte  zawodowym,
wymienić można np. nauczanie języków klasycznych w prowadzonych przez zgromadzenia
Wyższych Seminariach Duchownych.

Współpraca książnicy akademickiej z bibliotekami klasztornymi przebiega na różnych
płaszczyznach: od form standardowych po duże, wielomiesięczne projekty. Mimo charakteru
zdecydowanie doraźnego może osiągać, jak w przypadku depozytu biblioteki kamedulskiej,
większą skalę.
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Anna Wałek1

Współpraca bibliotek w zakresie tworzenia krajowych
i międzynarodowych otwartych zasobów cyfrowych

Rozwój technologii  informatycznych i wiążące się z nim możliwości sprawiły, że po
roku  2000  biblioteki  zaczęły  coraz  liczniej  i  dynamiczniej  podejmować  się  tworzenia
repozytoriów zasobów cyfrowych.

Najprostszą  charakterystykę  biblioteki  cyfrowej  wyraża  definicja  Michaela  Leska  z
1997 r., która mówi, że „biblioteka cyfrowa jest to zbiór informacji po pierwsze cyfrowej, po
drugie uporządkowanej” [1, s. 1]. Na jej strukturę składają się bowiem: cyfrowe dane – pliki,
ich  metadane,  czyli  opis  oraz  struktura  repozytorium  oparta  na  odpowiednim
oprogramowaniu.

To  właśnie  rozwój  oprogramowania  dedykowanego  dla  bibliotek  cyfrowych  miał
ogromny wpływ na upowszechnienie się idei tworzenia zasobów cyfrowych w Polsce oraz na
ich  ewolucję.  W  kraju  funkcjonuje  obecnie  już  ponad  50  bibliotek  cyfrowych,  z  których
większość  wykorzystuje  oprogramowanie  dLibra,  opracowane  w  Poznańskim  Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym, we współpracy z bibliotekarzami.

Pierwszą  biblioteką  cyfrową  wykorzystującą  oprogramowanie  dLibra  była
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa stworzona przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych.
Bazując na tym wzorze kolejne biblioteki i instytucje zaczęły otwierać własne repozytoria.
Obecnie łączą się one w spójną i dynamicznie rozwijającą się sieć, która skupia niezależne,
ale jednak połączone ze sobą i wzajemnie przeszukiwalne repozytoria. 

Najprostszą typologią bibliotek cyfrowych jest podział na repozytoria instytucjonalne,
regionalne  oraz  narodowe.  Pierwszy  z  typów  tworzony  jest  zwykle  na  potrzeby  wyższej
uczelni lub innej instytucji  naukowej, drugi natomiast tworzą przeważnie grupy bibliotek i
instytucji współpracujące na zasadzie konsorcjum lub na mocy porozumienia. Trzeci z typów
jest na ogół projektem realizowanym przez bibliotekę narodową. Przedmiotem niniejszego
opracowania są te biblioteki cyfrowe, które działają w ramach porozumień o współpracy.

Nie ma jednego uniwersalnego rodzaju konsorcjum, ale funkcjonuje ich cała gama, od
dalece zdecentralizowanych sieci i luźnych federacji po mocno scentralizowane, obejmujące
np. określony obszar administracyjny. Każdy model ma swoje cechy specyficzne, wady, zalety
i  rządzi  się  odrębnymi  prawami,  jednakże  konsorcja  mogą  ewoluować  od  jednego  do
zupełnie innego modelu lub tworzyć ich specyficzne hybrydy [4]. Biblioteki zawierają umowy
konsorcyjne  i  porozumienia  z  różnych  powodów.  Najważniejszym  z  nich,  w  przypadku
bibliotek  regionalnych,  jest  fakt,  że  wspólnymi  siłami  można  zgromadzić  większą  ilość
zbiorów  na  temat  regionu  i  w  obrębie  jednego  repozytorium  udostępnić  materiały
rozproszone w różnych bibliotekach. Na wybór formy tworzenia repozytorium opartej  na
współpracy  mają  również  wpływ  kwestie  organizacyjne  i  finansowe,  bowiem  często
biblioteki, które chciałyby udostępniać swoje zasoby w bibliotece cyfrowej nie mają funduszy
na  zakup  skanerów  do  samodzielnej  digitalizacji,  czy  zlecenia  jej  firmie  zajmującej  się
skanowaniem. Problemem wielu bibliotek są też inne braki  sprzętowe, brak funduszy na
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zakup  potrzebnego  oprogramowania  i  w  końcu  niedobory  kadrowe.  Istotnym  bowiem
elementem każdej biblioteki cyfrowej jest, obok zaplecza sprzętowo-systemowego, również
zespół  odpowiednio  przygotowanych  pracowników.  W  ramach  współpracy  konsorcyjnej
biblioteki  wspólnie  zakupują  oprogramowanie,  starają  się  o  dofinansowanie  ze  źródeł
zewnętrznych,  takich  jak  np.  granty  Unii  Europejskiej  oraz  tworzą  wspólne  pracownie
digitalizacji.

W Polsce wiele bibliotek cyfrowych funkcjonuje na podstawie umowy o współpracy.
Typowo scentralizowanymi są np. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa czy wspomniana
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, które tworzone są przez regionalne konsorcja bibliotek.
Szczególny przykład stanowi Śląska Biblioteka Cyfrowa, którą współtworzy obecnie ponad 30
bibliotek  z  regionu.  Początkowo powstała  ona na mocy  Porozumienia  o współpracy przy
utworzeniu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej  [5] z 2006 r., pomiędzy Biblioteką Śląską i Biblioteką
Uniwersytetu Śląskiego, a następnie przekształciła się w porozumienie, które wprowadza w
Śląskiej  Bibliotece Cyfrowej  model  rozproszony,  pozbawiony centralnej  koordynacji,  który
można  nazwać  „wikipedystycznym”  lub  „klastrowym”.  Każda  instytucja  zainteresowana
przystąpieniem do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej może pisemnie zgłosić swój akces za pomocą
formularza dostępnego na stronie www, który należy jednostronnie podpisać i przesłać do
Biblioteki  Śląskiej  [8,  s.  84].  Jeszcze  inny  model  współpracy  reprezentuje  Księgozbiór
Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, przy tworzeniu którego mogą uczestniczyć
wszystkie biblioteki członkowskie Federacji.

Biblioteki cyfrowe mogą być tworzone we współpracy bibliotek z innymi instytucjami.
Przykładem tego jest Małopolska Biblioteka Cyfrowa, której inicjatorem była Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Krakowie. Małopolska Biblioteka Cyfrowa jest rezultatem wspólnych
działań władz Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
bibliotek  Małopolski,  organizacji  pozarządowych,  podmiotów  komercyjnych,  wydawców  i
samych twórców.

Jedną  z  bibliotek  cyfrowych,  która  również  działa  na  zasadzie  konsorcjum  jest
Dolnośląska  Biblioteka  Cyfrowa.  Początkowo  funkcjonowała  ona  jako  Biblioteka  Cyfrowa
Politechniki  Wrocławskiej,  jednak  na  mocy  porozumienia  z  Zakładem  Narodowym  im.
Ossolińskich,  Wrocławskim  Centrum  Sieciowo-Superkomputerowym  oraz  innymi
wrocławskimi uczelniami wyższymi stała się biblioteką regionalną.

Umowa Konsorcjum Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa [7] została podpisana 20.12.2006
r. we Wrocławiu przez przedstawicieli dziesięciu wrocławskich uczelni i Zakładu Narodowego
im.  Ossolińskich.  Zgodnie  z  jej  postulatami  Dolnośląska  Biblioteka  Cyfrowa  miała  być
„inicjatywą wrocławskiego środowiska akademickiego, umożliwiającą współpracę bibliotek w
zakresie digitalizacji i udostępniania sieciowego zbiorów bibliotecznych. Jako cele powołania
konsorcjum  podano:  rozwój  działań  w  zakresie  gromadzenia  cyfrowych  zbiorów
bibliotecznych  na  Dolnym  Śląsku,  zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  zbiorów  o
charakterze naukowo-dydaktycznym,  kulturalnym i  regionalnym, kreowanie przedsięwzięć
związanych  z  rozpowszechnianiem  wiedzy  za  pośrednictwem  mediów  elektronicznych,  a
także  promowanie  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego  oraz  nauczania  na  odległość”.
Koordynatorem  Konsorcjum  została  Politechnika  Wrocławska,  natomiast  organem
decyzyjnym  Rada  Konsorcjum,  składająca  się  z  przedstawicieli  Uczestników  Konsorcjum.
Jednocześnie uznano, że Konsorcjum ma charakter otwarty, zatem mogą do niego przystąpić
wszystkie  instytucje  i  biblioteki,  które  spełnią  określone  w  umowie  warunki  i  zgłoszą
deklarację przystąpienia do Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.



Udostępnianie  dokumentów  w  cyfrowym  repozytorium  wiąże  się  ze  złożonym
procesem, jaki  odbywa się pomiędzy decyzją o udostępnieniu danego dokumentu, a jego
wprowadzeniem  do  sieci.  Proces  ten  dzieli  się  na  trzy  zasadnicze  etapy:  digitalizację,
opracowanie i udostępnianie.

Pierwszym etapem przygotowania cyfrowych publikacji jest ich digitalizacja. Niektóre
z bibliotek należących do Konsorcjum skanują na własnym sprzęcie, inne zlecają digitalizację
zbiorów na zasadzie outsourcingu instytucjom lub wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym,
a  jeszcze  inne  wprowadzają  do  Dolnośląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  wyłącznie  publikacje
współczesne,  które  otrzymują  w formie  elektronicznej  z  oficyn  wydawniczych.  Pozostałe
instytucje zlecają digitalizację oraz publikację pracowni Zespołu Biblioteki Cyfrowej Biblioteki
Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej.

Biblioteki-uczestnicy Konsorcjum DBC dzielą się na trzy zasadnicze grupy [8, s. 60]: 
 biblioteki  digitalizujące  i  redagujące  –  czyli  takie,  które  samodzielnie  digitalizują

zbiory,  przygotowują  cyfrowe  wersje  publikacji  i  wprowadzają  je  do  biblioteki
cyfrowej,

 biblioteki  redagujące  –  które  zlecają  digitalizację  własnych  zbiorów  pracowni  w
siedzibie  koordynatora  lub  firmom  zewnętrznym,  bądź  upowszechniają  tylko  te
publikacje,  które  pierwotnie  występują  w  wersji  elektronicznej  (np.  współczesne
wydawnictwa uczelnianych oficyn wydawniczych),  przygotowują elektroniczne pliki
publikacji i wprowadzają je do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej,

 biblioteki  zlecające –  powierzające  zarówno digitalizację,  jak i  przygotowanie  oraz
publikowanie własnych zbiorów Bibliotece Politechniki Wrocławskiej.

W Dolnośląskiej  Bibliotece Cyfrowej  przygotowaniem i  publikowaniem cyfrowych
publikacji  zajmuje  się  9  z  18  instytucji  współtworzących  Konsorcjum2.  W  pracę  nad
tworzeniem  zasobów  cyfrowych  w  całym  Konsorcjum  zaangażowanych  jest  ok.  20  osób
(redaktorów i pracowników odpowiedzialnych za digitalizację zasobów), ponadto istotną rolę
odgrywają  osoby  z  innych  oddziałów  (głównie  opracowania),  a  także  informatycy  w
poszczególnych  instytucjach  i  we  Wrocławskim  Centrum  Sieciowo-Superkomputerowym,
którzy  sprawują  pieczę  nad  serwerem  Biblioteki  oraz  administrują  projektem  od  strony
technicznej.

Przygotowanie dokumentu elektronicznego ze zdigitalizowanego materiału wiąże się
ze znajomością standardów optymalizacji i zapisu plików przeznaczonych do prezentowania i
pobierania  ze  strony  internetowej.  Standardy  opracowywane  przez  Zespół  Biblioteki
Cyfrowej w Bibliotece Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej, są następnie w systemie
szkoleń  przekazywane  innym  redaktorom.  Nowoczesny  dokument  elektroniczny
prezentowany w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej wyposażony jest bowiem w dodatkowe
udogodnienia,  takie  jak  aktywne  spisy  treści,  czy  drzewka  zakładek  odsyłających  w
odpowiednie miejsce w treści publikacji. Przygotowanie dokumentu elektronicznego wiąże
się ponadto z zastosowaniem technologii  OCR – czyli  optycznego rozpoznawania znaków
tekstu,  która  wyposaża  dokument  w  przeszukiwalną  i  edytowalną  warstwę  tekstową.
Niezwykle ważne dla  jakości  i  spójności  zbiorów w repozytorium tworzonym przez wiele

2 Poza  Koordynatorem  Konsorcjum  Dolnośląską  Bibliotekę  Cyfrową  tworzą:  Uniwersytet  Ekonomiczny,
Akademia  Medyczna,  Akademia  Muzyczna,  Akademia  Sztuk  Pięknych,  Akademia  Wychowania  Fizycznego,
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Papieski Wydział Teologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, Wyższa Szkoła
Oficerska Wojsk Lądowych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kolegium Karkonoskie, Dolnośląska Biblioteka
Pedagogiczna,  Politechnika Opolska,  Wojewódzki  Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Państwowe
Wyższe Szkoły Zawodowe w Wałbrzychu, Legnicy i Nysie.



instytucji  jest  stosowanie  wspólnych  standardów  przygotowania  dokumentów
elektronicznych.

Kolejnym  etapem  przygotowania  publikacji  do  jej  udostępnienia  w  bibliotece
cyfrowej jest sporządzenie opisu metadanowego służącego do charakterystyki dokumentu
oraz jego zawartości treściowej. Na podstawie metadanych publikacja może być wyszukana
przez użytkownika za pomocą wyszukiwarki dLibry oraz wyszukiwarek takich jak Google czy
Yahoo.

Dokumenty  elektroniczne  prezentowane  w  bibliotekach  cyfrowych  opatrzone  są
opisem  metadanowym  w  formacie  Dublin  Core.  Jest  to  format,  który  zyskał  szczególne
uznanie  ze  względu  na  swoją  prostotę,  możliwość  szerokiego  zastosowania  oraz
elastyczność. Opis w formacie Dublin Core składa się z atrybutów, które przyjmują określone
wartości.  Ich  zastosowanie  przypomina  opis  w  formacie  MARC,  gdzie  odpowiednie  pola
uzupełniane  są wartościami  charakteryzującymi  dany  dokument.  Wykorzystywany  zestaw
atrybutów, który w swej podstawowej postaci wynosi 15, jest w pełni konfigurowalny i może
być  w  łatwy  sposób  dostosowany  do  potrzeb  konkretnego  cyfrowego  repozytorium.  W
Dolnośląskiej  Bibliotece  Cyfrowej  na  opis  metadanowy  składają  się  następujące  atrybuty
(pola): tytuł, autor, temat i słowa kluczowe, opis, wydawca i miejsce wydania, współtwórca,
data wydania, typ zasobu, format, identyfikator zasobu, źródło, język, powiązania, zakres,
prawa, tytuł w języku angielskim oraz tagi. 

Zasady uzupełniania poszczególnych atrybutów reguluje, sporządzona przez Zespół
Biblioteki  Cyfrowej Politechniki  Wrocławskiej,  Instrukcja tworzenia opisu metadanowego3.
Na jej  podstawie wszyscy redaktorzy sporządzają opis metadanowy każdej wprowadzanej
przez  siebie  publikacji.  Jest  to  o  tyle  ważne,  że  zapewnia  jednolitość  opisów wszystkich
zasobów prezentowanych w repozytorium Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Rys. 1. Opis publikacji na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

3 Instrukcja sporządzania opisu metadanowego w formacie Dublin Core Metadata Element Set w Konsorcjum
Dolnośląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  jest  dostępna  na  Forum  DBC  pod  adresem:
http://forum.dbc.wroc.pl/Pliki_do_pobrania/Instrukcja_opisu_DBC.pdf



Źródło: Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Ostatnim etapem jest udostępnienie publikacji w sieci za pomocą aplikacji redaktora
systemu dLibra. Jest to narzędzie do zdalnego wprowadzania opisu metadanowego i plików
publikacji do bazy danych umiejscowionej na serwerze. Za pomocą kreatora tworzenia nowej
publikacji redaktor wprowadza opis, uzupełniając poszczególne atrybuty, następnie dodaje
przygotowane wcześniej pliki publikacji, nadaje prawa użytkownikom do przeglądania danej
publikacji, przyporządkowuje ją do odpowiedniej kolekcji i uzupełnia o dodatkowe elementy,
takie  jak  miniaturka  wyświetlana  przy  opisie  publikacji,  czy  komentarz.  Ten  etap  jest
najczęściej  zlecany  bibliotece-koordynatorowi  przez  te  instytucje,  które  ze  względów
sprzętowo-technicznych  lub  organizacyjno-kadrowych  nie  posiadają  własnego  konta
redaktora.

Rys. 2. Aplikacja redaktora w systemie dLibra



Źródło: opracowanie własne na podstawie oprogramowania DLibra

Biblioteki  współpracują  ze  sobą  nie  tylko  na  gruncie  regionalnym,  ale  również
ogólnokrajowym i międzynarodowym.

28  maja  2008  r.  w  Ośrodku  Nauki  PAN  w  Poznaniu  odbyło  się  spotkanie
przedstawicieli  wszystkich  funkcjonujących  wówczas  w  kraju  bibliotek  cyfrowych,  którzy
zdecydowali się podpisać porozumienie o współpracy. Na mocy tego porozumienia powstało
Konsorcjum Polskie  Biblioteki  Cyfrowe.  Podstawowym celem podpisania  Porozumienia  w
sprawie  utworzenia  Konsorcjum  Polskie  Biblioteki  Cyfrowe [6]  było  „podjęcie  aktywnej
współpracy  w  celu  zapewnienia  lepszych  warunków  dla  wspierania  lokalnych  inicjatyw,
zmierzających  do  rozbudowy  zasobów  cyfrowych  oraz  do  stosowania  najnowszych
technologii dla ich udostępniania i przechowywania, a także dla promowania tych zbiorów i
usług (...)”. Zgodnie z treścią Porozumienia celem strategicznym Konsorcjum stał się rozwój
sieci  bibliotek  cyfrowych  tworzących  trwałą  i  niezawodną  strukturę  w  celu  zapewnienia
wszystkim  zainteresowanym  powszechnego  dostępu  do  zasobów  cyfrowych  istotnych  z
punktu widzenia nauki, edukacji i kultury.

Konsorcjum  Polskie  Biblioteki  Cyfrowe  zadeklarowało  m.in.  wspólne
wypracowywanie dobrych modeli i praktyk dla polskich repozytoriów i bibliotek cyfrowych
oraz  wspólne  występowanie  o  środki  finansowe  na  tworzenie  zasobów  cyfrowych  do
odpowiednich instytucji krajowych i europejskich. Członkiem Konsorcjum Polskich Bibliotek
Cyfrowych reprezentującym Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową jest Biblioteka Główna i OINT
Politechniki Wrocławskiej.

Z zagadnieniem bibliotek cyfrowych łączy się pojęcie agregatora metadanych. Jest to
jednostka gromadząca metadane z bibliotek cyfrowych, poprzez okresowe ich pobieranie i



zapisywanie we własnej bazie.  Na podstawie zagregowanych metadanych może budować
różnego typu usługi, a także przekazywać dane do innych agregatorów i projektów.

Rys. 3. Federacja Bibliotek Cyfrowych – wyszukiwarka

Źródło: http://fbc.pionier.net.pl

Agregatorem  danych  z  polskich  bibliotek  cyfrowych  jest  Federacja  Bibliotek
Cyfrowych,  stworzona  i  udostępniona  przez  Poznańskie  Centrum  Superkomputerowo-
Sieciowe w 2007 r. Jest ona jednym z narzędzi służących koordynacji pracy polskich bibliotek
cyfrowych.  Interfejs  Federacji  Bibliotek  Cyfrowych  jest  portalem  dostępowym  do  usług
opartych  na  bibliotekach  cyfrowych,  który  odznacza  się  podobną  funkcjonalnością,  jak
wyszukiwanie  rozproszone.  Jest  to  usługa  porównywana  do  serwisu  KaRo  dla  bibliotek
tradycyjnych.  Zasadniczą  jednak  różnicą  pomiędzy  Federacją  Bibliotek  Cyfrowych  a
multiwyszukiwarkami takimi jak KaRo jest to, że w przypadku multiwyszukiwarki zapytanie
zadane  w  serwisie  jest  w  czasie  rzeczywistym  wysyłane  do  poszczególnych  katalogów
bibliotecznych,  a  jego  wyniki  są  przez  serwis  zbierane  i  prezentowane  czytelnikowi.  W
przypadku agregatora metadanych informacje o obiektach z bibliotek cyfrowych pobierane
są okresowo (w Federacji  Bibliotek Cyfrowych raz dziennie) i  wszelkie dalsze operacje na
metadanych odbywają się  już na poziomie agregatora.  Federacja Bibliotek Cyfrowych nie
przechowuje  treści  publikacji,  ale  jedynie  ich  metadane,  które  pobiera  ze  wszystkich
repozytoriów spełniających warunek stosowania otwartych standardów przesyłania danych.
Zapytanie zadaje się w wyszukiwarce na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Lista wyników
wyszukiwania  zawiera  publikacje  ze  wszystkich  indeksowanych  przez  Federację  bibliotek
cyfrowych.  Przez  kliknięcie  na  jeden  z  wyników,  użytkownik  przenosi  się  na  stronę  tej
biblioteki cyfrowej, która dany zasób udostępnia [2].

Rys. 4. Wyniki wyszukiwania w Federacji Bibliotek Cyfrowych z odesłaniem do
udostępniających dane zasoby bibliotek cyfrowych



Źródło: http://fbc.pionier.net.pl

Federacja jest usługą niezwykle ważną, jeśli chodzi o współpracę bibliotek cyfrowych i
koordynację  ich  działań,  również  dzięki  szeregowi  oferowanych  użytkownikom  funkcji
dodatkowych.  Pozwala  m.in.  na  sprawdzenie  prawdopodobnych  duplikatów  w
poszczególnych  bibliotekach  cyfrowych  oraz  przejrzenie  listy  publikacji  planowanych  do
opublikowania.  Narzędzia te pozwalają koordynować digitalizację i  zapobiegać powielaniu
już  wykonywanej  pracy.  Kluczową  funkcją  Federacji  Bibliotek  Cyfrowych,  w  kontekście
współpracy w ramach innych projektów, jest fakt, że zgromadzone przez siebie metadane
może przekazywać innym serwisom, również międzynarodowym.

Jednym  z  projektów  międzynarodowych,  w  którym  uczestniczą  polskie  biblioteki
cyfrowe,  jest  projekt  DART  Europe.  Jest  to  agregator  metadanych  europejskich  prac
naukowych  i  dysertacji.  Poznańskie  Centrum  Superkomputerowo-Sieciowe  zostało
oficjalnym partnerem projektu w styczniu 2010 r. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie
dostępu  do  prac  dyplomowych  i  dysertacji  powstających  w  krajach  Europy,  poprzez
agregowanie  informacji  o  tego  rodzaju  pracach  dostępnych  online,  a  następnie
udostępnianie tych informacji w portalu umożliwiającym ich przeszukiwanie i przeglądanie.
Obecnie portal ten umożliwia dostęp do ponad 120 tys. pełnych tekstów dysertacji i prac
badawczych  z  ponad  200  uczelni  zlokalizowanych  w 16  krajach  Europy.  Dane  z  polskich
bibliotek cyfrowych, które zgłosiły się do udziału w projekcie, są przekazywane do DART za
pośrednictwem  Federacji  Bibliotek  Cyfrowych  [10].  Obecnie  poprzez  Federację  do  DART
Europe  swoje  dane  przekazuje  11  polskich  bibliotek  cyfrowych.  Dolnośląska  Biblioteka
Cyfrowa jest jedną z tych, której obiekty są najliczniej reprezentowane.

Kolejnym  projektem  międzynarodowym,  w  którym  w  imieniu  polskich  bibliotek
cyfrowych,  jako  regionalny  koordynator,  uczestniczy  Poznańskie  Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe, jest Europejska Biblioteka Cyfrowa Europeana. Jest to jedna z
flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej – portal internetowy stanowiący punkt dostępu do
cyfrowego zasobu kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Polskie biblioteki cyfrowe



uczestniczą w projekcie Europeana Local. Jest to projekt, który powstał w ramach programu
e-Content  Plus,  jako  przedsięwzięcie  typu  „sieć  najlepszych  praktyk”,  zakładający
wypracowywanie  modelowych  rozwiązań  i  ich  propagowanie,  a  także  międzynarodową
wymianę doświadczeń. Podobnie, jak w przypadku projektu DART, jego działanie również
opiera  się  na  agregowaniu  danych  na  temat  obiektów  cyfrowych  w  europejskich
repozytoriach. Przekazywanie danych do Europeany również odbywa się za pośrednictwem
Federacji Bibliotek Cyfrowych [9]. Jedynie metadane z Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona
oraz Polskiej Biblioteki Internetowej, które podlegają Bibliotece Narodowej, są przekazywane
do Europeany bez pośrednictwa Federacji [3].

Współpraca polskich bibliotek cyfrowych z Europeaną wymaga dostosowania polskich
standardów do rozwiązań  stosowanych dla  tego projektu.  Chodzi  tu przede wszystkim o
ujednolicenie  opisu  metadanowego.  Trwają  prace  nad  wyposażeniem  najnowszej  wersji
oprogramowania  dLibra  w  obsługę  rozbudowanego  schematu  metadanych  Dublin  Core
Terms, który wprowadziłby do opisu elementy odpowiadające stosowanemu w Europeanie
schematowi Europeana Semantic Elements.

Rys. 5. Agregowanie metadanych

Źródło: opracowanie własne

Zasoby Dolnośląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  mogą być  również wyszukane za pomocą
innych  wyszukiwarek  i  agregatorów  metadanych.  Biblioteka  współpracuje  z  projektem
ENRICH,  który  powstał  w  celu  umożliwienia  dostępu  do  zdigitalizowanych  dokumentów
dziedzictwa kulturowego,  znajdujących się  w różnych europejskich instytucjach kultury,  a
także  utworzenia  wirtualnego  środowiska  badawczego  przeznaczonego  do  pracy  nad
manuskryptami,  inkunabułami,  starodrukami  oraz  innymi  dokumentami  historycznymi.
Projekt ENRICH wykorzystuje do realizacji  tych celów portal  Manuscriptorium. W ramach
projektu możliwe są dwie formy współpracy – jako partner stowarzyszony, którego zbiory są
widoczne  w  Manuscriptorium  (ze  strony  polskiej  np.  Biblioteka  Uniwersytecka  we
Wrocławiu) oraz na zasadzie „Linking partnership”,  czyli  wzajemnej prezentacji  linków do
stron domowych. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa współpracuje z Manuscriptorium właśnie
na zasadzie wzajemnego linkowania.

W rezultacie stosowania otwartego protokołu przesyłania danych – OAI-PMH, zbiory
Dolnośląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  widoczne są w wyszukiwarce OAIster,  której  założeniem



jest również zapewnianie powszechnego dostępu do kolekcji dokumentów elektronicznych o
charakterze naukowym. Rekordy OAIster są z kolei indeksowane przez największy światowy
katalog – WorldCat.

Współpraca bibliotek w zakresie tworzenia cyfrowych zasobów objawia się na wielu
płaszczyznach: digitalizacji, pozyskiwania funduszy, tworzenia wspólnych standardów opisu,
koordynacji  i  agregowania  danych  dla  potrzeb międzynarodowych multiwyszukiwarek.  W
przyszłości jednak współpraca ta powinna się jeszcze bardziej zacieśnić, gdyż pojawiają się
coraz nowsze możliwości, wyzwania i problemy. Jednym z nich jest konieczność rozwiązania
sprawy długoterminowej archiwizacji plików cyfrowych. Dotychczas stosowane rozwiązania
–  zapis  na  nośnikach  optycznych  lub  dyskach  twardych  są  dalece  zawodne,  dlatego  też
powstał  realizowany  obecnie  projekt  Krajowego  Magazynu  Danych.  Ma  on  zapewnić
wszystkim zainteresowanym bibliotekom długotrwałą i bezpieczną archiwizację materiałów
zdigitalizowanych.  Również  w  przypadku  tego  przedsięwzięcia  niezbędna  będzie  ścisła
współpraca i wypracowanie dobrych praktyk.

Polskie  zasoby  cyfrowe  tworzą  setki  instytucji  i  rzesze  osób  bezpośrednio  lub
pośrednio  zaangażowanych  w  projekty  poszczególnych  bibliotek  cyfrowych.  Bibliotekarze
cyfrowi  tworzą swoistą  społeczność,  która jest  ze  sobą w stałym kontakcie.  Konferencje,
seminaria i  warsztaty  organizowane cyklicznie dla twórców bibliotek cyfrowych, stanowią
istotne pole wymiany poglądów i tworzenia wspólnych standardów. Istnieją również blogi
oraz  fora  internetowe,  „na  łamach”  których  poruszane  są  bieżące  problemy  i  potrzeby
bibliotekarzy oraz użytkowników bibliotek cyfrowych.
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Danuta Sroka1

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – klaster dobrych praktyk

Zmieniający  się  zakres  zadań  bibliotek  publicznych,  warunkowany  przez  zmiany
czynników  społecznych,  technologicznych  i  ekonomicznych,  stawia  przed  bibliotekarzami
szereg kolejnych wyzwań. Rewolucja informacyjna traktowana jest jako jeden z kluczowych
czynników  obecnych  zmian,  powodując  rozwój  tzw.  kapitalizmu  informacyjnego  i
przedsiębiorstw sieciowych. Charakteryzuje się ona wieloma cechami, do których zaliczamy:
innowacyjność,  produktywność,  elastyczność,  konkurencyjność,  koordynowanie  działań
własnych i otoczenia [4, s. 156-157]. Biblioteki posiadają potencjał, który obejmuje zasoby
oraz kwalifikacje pracowników. Jest to kapitał niezbędny do sprawnego funkcjonowania w
„galopującym świecie informacji”. Misja bibliotek pozostaje niezmienna, jej podmiotem jest
odbiorca usług, którego potrzeby i oczekiwania są inne, niż były jeszcze kilka lat temu. Zatem
działania  bibliotek  publicznych  powinny  zmierzać  w  kierunku  ewolucji  dotychczas
realizowanych zadań, posiadanych zasobów oraz do przeprojektowania świadczonych usług
tak,  aby  korespondowały  one  z  aktualnym  zapotrzebowaniem  społecznym.  Działania
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Słupsku,  oparte  na  innowacyjnych  projektach,
ukierunkowano  na  zaspokojenie  potrzeb  użytkowników.  Miejska  Biblioteka  Publiczna
stworzyła spójny, efektywny i dostępny dla wszystkich grup użytkowników system usług.

W  grudniu  2008  r.  na  mapie  polskich  bibliotek  cyfrowych  pojawiła  się  Bałtycka
Biblioteka  Cyfrowa.  W  związku  z  tym  organizacja  pracy  oraz  sama  struktura  Miejskiej
Biblioteki Publicznej uległy radykalnej zmianie. Tradycyjne formy związane z udostępnianiem
wiedzy zostały połączone z nowoczesną technologią cyfrową. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
jest przede wszystkim biblioteką regionalną. Wykorzystując potencjał tradycyjnej biblioteki,
realizuje  też  jej  podstawowe  zadania:  gromadzenia,  opracowania,  zabezpieczenia
(konserwacji,  digitalizacji  i  archiwizacji)  oraz  udostępniania  zbiorów.  Słupska  biblioteka
cyfrowa powstała i wciąż się rozwija dzięki zaangażowaniu oraz ścisłej współpracy: Zespołu
Koordynacyjnego  BBC,  Pracowni  Digitalizacji,  Działu  Promocji  i  Informacji  Regionalnej.
Wykwalifikowani bibliotekarze oraz informatycy czuwają nad spójnością wszystkich działań i
procesów.  Bałtycka  Biblioteka  Cyfrowa  jest pierwszą  i  jak  dotychczas  jedyną  tego  typu
biblioteką w regionie koszalińsko-słupskim. Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku stała się
dzięki  niej  instytucją hybrydową, jednoczącą tradycyjne formy udostępniania z najnowszą
generacją informacyjną [10, s. 27-29].

Działalność bibliotek publicznych skupia się na potrzebach lokalnego użytkownika. W
poszczególnych regionach działa wiele instytucji, które dążą do realizacji zbliżonych celów.
Stworzenie  regionalnej  sieci  informacyjnej  pomiędzy  tymi  instytucjami  tworzy  swoisty
klaster2 –  charakterystyczną,  zaawansowaną  formę  skupienia,  skoncentrowaną  na
współpracy. Termin klaster według Michaela E. Portera3, to znajdująca się w geograficznym

1 mgr Danuta Sroka, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, e-mail: dansrok@gmail.com
2 W literaturze stosuje się także inne określenia, takie jak np. grona przedsiębiorczości.
3 Michael E. Porter (ur. 1947) – amerykański ekonomista, profesor, kierownik Instytutu Strategii i Konkurencji
na Harvard Business School, światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i  konkurencji. Autor 16
książek  i  ponad  75  publikacji  w  dziedzinie  konkurencji,  strategii  konkurencji oraz  konkurencyjności
międzynarodowej [6].
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sąsiedztwie  grupa  przedsiębiorstw  i  powiązanych  z  nimi  instytucji,  które  zajmują  się
określoną dziedziną, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą. Klaster jest
grupą instytucji powiązanych funkcjonalnie w celu osiągnięcia wartości dodanej w wyniku
synergii działań organizacyjnych. Ich przedmiotem jest projektowanie wspólnych wizji, misji
oraz strategii marketingowych, projektowanie polityki pozyskiwania kapitału, kształtowanie
relacji  z władzami lokalnymi, otoczeniem politycznym, samorządowym i społecznym [8, s.
245-249].

W  przypadku  Bałtyckiej  Biblioteki  Cyfrowej,  klaster  stworzony  przez  relewantne
instytucje jest wartością dodaną, opartą na wiedzy. Wzorem do stworzenia takiej struktury
była Śląska Biblioteka Cyfrowa.  Stanowi ona przykład pozytywnego dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem.  Dzięki  takim  postawom  zmienia  się  stereotypowy  pogląd  o  innych
organizacjach, jak o wrogiej konkurencji, na rzecz traktowania ich jak możliwych partnerów. 

Niewątpliwie  dostęp  do  źródeł  informacji  pomaga  w  polepszeniu  jakości  życia.
Dlatego też usługi informacyjne bibliotek, jako instytucji kluczowego dostępu, powinny być
projektowane pod kątem zapewnienia wsparcia  szerokiej  rzeszy użytkowników. Biblioteki
publiczne zawsze świadczyły  usługi  informacyjne,  broniły  wolności  intelektualnej,  dbały o
prawo  swobodnego  dostępu  do  informacji.  Powinny  być  zatem  włączone  centralnie  w
lokalne  działania  partnerskie.  Takie  działania  rodzą  nowe  usługi,  te  zaś  pozwalają  na
udostępnianie zasobów w sposób bardziej wydajny. Wprowadzenie nowoczesnej technologii
zdecydowanie  zmieniło  te  usługi,  zarówno  w  zakresie  zawartości,  jak  i  sposobie  ich
świadczenia.  W obecnej  chwili  dostęp do informacji  można uzyskać  poprzez  różnorodne
kanały  przekazu  niemal  z  każdego  miejsca  na  świecie.  Usługi  informacyjne  mogą  być
dostosowane  do  potrzeb  grup  użytkowników,  zdefiniowanych  na  podstawie  określonych
rodzajów  informacji.  Biblioteki  powinny  znać  zakres  działalności  innych  instytucji,  które
współpracują z tymi samymi grupami użytkowników. Celem jest bowiem uzupełnienie, a nie
powielanie ich działań. Dzięki temu następuje ścisłe powiązanie [2, s. 99]. Współdziałanie
umożliwia dostęp do informacji z kombinacji różnych źródeł: z lokalnych bibliotek, archiwów,
muzeów,  teatrów,  wydawnictw,  stowarzyszeń,  fundacji,  itp.  Stworzenie  centralnej  bazy
informacji stało się możliwe dzięki korzystaniu z nowoczesnych technologii oraz koordynacji
działań  szeregu  instytucji.  Koncepcja  biblioteki,  jako  centrum  informacji  oraz  „kopalni
wiedzy” na temat społeczności lokalnej stała się faktem w wielu krajach [2, s. 46].

Program planowej digitalizacji zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczął się
w 2007 r., zaś sama idea pojawiła się rok wcześniej. Głównym celem projektu było scalenie
na wspólnej platformie cyfrowej rozproszonych zbiorów regionalnych oraz prezentacja ich w
Internecie. Aby projekt był spójny i możliwy do realizacji określono warunki początkowe, a
następnie rozpoczęto celowe działanie. Na bazie dialogu rozwiązywano bieżące problemy
wynikające  z  komunikacji  wewnętrznej.  Specyfika  projektu  spowodowała  potrzebę
zatrudnienia  bądź  przekwalifikowania  personelu  bibliotecznego.  Szkolenia  stały  się
zasadniczą  kwestią.  W  kampanię  projektową  włączono  wolontariuszy,  których  wiedza  z
obszaru fotografii cyfrowej, grafiki rastrowej i informatyki była niezwykle istotna w dziedzinie
digitalizacji. Zespół zaangażowany w projekt na bieżąco zdobywał wiedzę interdyscyplinarną
związaną  z  nowoczesną  technologią  cyfrową.  Zdawano  sobie  sprawę,  że  powodzenie
projektu wiąże się nie tylko z potrzebą szkoleń i ciągłym aktualizowaniem wiedzy, niezbędna
jest przy tym wymiana doświadczeń, korzystanie z dobrych praktyk. Już na etapie tworzenia
zauważono, że współpraca zewnętrzna stwarza korzystne warunki do powstania i realizacji
innowacyjnego  projektu.  W  oparciu  o  wiedzę  i  doświadczenie  bibliotekarzy  cyfrowych  z
Biblioteki  Narodowej,  Śląskiej  Biblioteki  Cyfrowej  oraz  z  Kujawsko-Pomorskiej  Biblioteki



Cyfrowej,  zaczęto  tworzyć  strukturę  projektu,  dopasowując  ją  do  warunków  Miejskiej
Biblioteki Publicznej. Jak już wcześniej wspomniano, struktura klastrowa Śląskiej Biblioteki
Cyfrowej stała się dla słupskich bibliotekarzy wzorcem.

Na bazie analiz opracowano podstawowe wymagania techniczne oraz technologiczne
całego procesu, zaczęto też pozyskiwać środki zewnętrzne.  Uporządkowano infrastrukturę
pomieszczeń biblioteki, powiązanych z działaniami projektowymi. Dzięki takim posunięciom
uniknięto  szeregu  błędów,  oszczędzając  czas  i  fundusze.  Istotnym  elementem  było
rozwiązanie  problemów  związanych  z  długoterminową  archiwizacją  kolekcji  cyfrowej.  Po
rozpoznaniu  technologii,  przetestowaniu  urządzeń  do  skanowania  oraz  dostępnych
systemów archiwizacji, rozpoczęto formalne działania zmierzające do utworzenia Pracowni
Digitalizacji  [10,  s.  27-29].  Opracowano  ścieżkę  całego  procesu,  decydując  się  na
przechowywanie plików MASTERCOPY w systemie archiwizacji danych opartym na płytach
BD (blue ray) [12, s. 30-32]. Niezwykle ważnym etapem pracy był wybór właściwych narzędzi
do prezentacji  zbiorów cyfrowych w Internecie, które nie ograniczałyby wszechstronności
dostępu oraz funkcjonalności biblioteki cyfrowej. Dokonano trafnego wyboru, decydując się
na platformę cyfrową dLibra, opracowaną przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe. Platforma dLibra jest pierwszym polskim systemem służącym do budowy bibliotek
cyfrowych. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe rozwija ten projekt od 1999 r.
System  wykorzystywany  jest  przez  biblioteki  akademickie  i  publiczne  do  udostępniania
gromadzonych  przez  nie  zbiorów  w  postaci  cyfrowej.  Instytucje  te,  wykorzystując  sieć
PIONIER, współtworzą polską platformę rozproszonych bibliotek cyfrowych, której istotnym
elementem jest Federacja Bibliotek Cyfrowych [7].

Powyższe  działania,  oparte  na  współpracy  i  dobrych  praktykach,  stały  się  solidną
podstawą do utworzenia Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Obecnie najważniejszą kwestią jest
tworzenie  obiektów  cyfrowych  w  bezstratnym  formacie,  zgodnie  ze  standardami  oraz
bezpieczne  ich  przechowywanie  i  udostępnienie.  Zdigitalizowane  treści  wzbogaca  się  o
metadane – informacje opisujące publikację, za pomocą których użytkownik może dotrzeć
do  dokumentu.  Aby  zapewnić  szerszy  dostęp  do  zasobu  cyfrowego,  opisy  publikacji
prezentowanych  w  Bałtyckiej  Bibliotece  Cyfrowej  są  tłumaczone  na  język  angielski,
indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe. Wgląd w te zasoby jest
również możliwy poprzez ogólnoeuropejski portal Europeana [3]. Zasób Bałtyckiej Biblioteki
Cyfrowej jest udostępniany użytkownikom Internetu nieodpłatnie, przy czym prezentowane
publikacje mają uregulowany status prawny. Obecność kopii dokumentów regionalnych w
Internecie spowodowała wzrost liczby czytelników, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów
dotarcia do użytkownika.

Na  realizację  projektu  pozyskano  m.in.  środki  z  samorządu  lokalnego  oraz  z
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  w  ramach  przedstawionych  poniżej
programów:

 Mecenat  2007,  zgodnie  z  wnioskiem  projektowym: Komputeryzacja  Biblioteki
Publicznej  szansą  na  rozwój  społeczeństwa  informacyjnego  w  Słupsku  i  powiecie
słupskim, złożonym w grudniu 2006 r.,

 Mecenat  2008,  zgodnie  z  wnioskiem projektowym:  Bałtycka  Biblioteka Cyfrowa –
zachowanie, prezentacja i ochrona dziedzictwa Pomorza,  złożonym w grudniu 2007
r.,

 Mecenat 2009, zgodnie z wnioskiem projektowym: Społeczna Pracownia Digitalizacji
przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej w Słupsku, złożonym w listopadzie 2008 r. [10, s.
27-29].



Tworzenie zbiorów cyfrowych to proces kosztowny, ciągły i złożony. Dlatego już na
etapie  planowania  należy  pamiętać  o  opracowaniu  warunków  perspektywicznych,  na
bieżąco analizując zmiany technologiczne, możliwości  finansowania oraz zapotrzebowanie
społeczne.  Praktyczną  wiedzę  zdobywa  się  latami,  korzystając  z  dobrych  praktyk,
współpracując  z  instytucjami  i  specjalistami  konkretnych  dziedzin,  biorąc  udział  w
konferencjach, sesjach, forach dyskusyjnych, warsztatach, spotkaniach, analizując literaturę
fachową, nieustannie poszukując źródeł finansowania. Ten proces ciągle trwa. Jego istotnym
elementem jest działanie na rzecz edukacji  i rozwoju nauki. Na tym polu Biblioteka ściśle
współpracuje z wieloma ośrodkami edukacyjnymi i naukowymi. Współpraca nie ogranicza się
do  instytucji  działających  jedynie  w  województwie  pomorskim,  jej  zasięg  jest  znacznie
szerszy.  Słupski  zespół  zaangażowany  w  projekt  permanentnie  poszerza  zasób  wiedzy
związanej  z  digitalizacją.  Od  tego,  jak  sprawnie  będzie  można  władać  zdobytą  wiedzą  i
potencjałem zależy, na ile wytwory zorganizowanych działań będą konkurencyjne. Tworząc
inteligentną, kreatywną organizację, powinno się nieustannie czynić nakłady na kształcenie
pracowników i pielęgnowanie ich szczególnych umiejętności, rozwijać systemy komunikacji
wewnętrznej  i  kultury  organizacyjnej.  Szansa  powodzenia  jest  tym większa,  im więcej  w
zasoby wiedzy zainwestuje instytucja [1, s. 89-91]. W 2009 r. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
została finalistą Samorządowego Lidera Zarządzania (Usługi Społeczne – Kultura) [9, s. 9], co
podniosło rangę samej instytucji, jak również miasta. Słupski zespół chętnie dzieli się zdobytą
wiedzą oraz doświadczeniem z bibliotekarzami, archiwistami i muzealnikami z terenu całego
kraju.

Upowszechniając wiedzę na temat bibliotek cyfrowych Miejska Biblioteka Publiczna
organizuje m.in.: konferencje regionalne, wystawy, zajęcia edukacyjne dla młodzieży Słupska
i  powiatu  słupskiego,  praktyki  studenckie.  Skupia  i  aktywizuje  pasjonatów  historii  oraz
wolontariuszy.  Poprzez  swoje  działania  słupscy  bibliotekarze  starają  się  zintegrować
innowacyjne  projekty  z  tradycją.  Zainteresowanie  nowoczesną  technologią  jest  znaczne
wśród młodzieży  uczelni  wyższych.  Obecnie  powstają  dwie  prace  licencjackie  związane  z
działalnością Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Jedna z nich będzie dziełem studenta Akademii
Pomorskiej w Słupsku, kolejna studentki Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuły prac to: Udział
współczesnych technologii w krzewieniu kultury regionalnej oraz Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
w Słupsku. Obie dysertacje powstają na Wydziale Pedagogiki.

Istotnym elementem praktycznej edukacji jest organizacja warsztatów w Społecznej
Pracowni Digitalizacji. Puentując problem związany z finansowaniem i edukacją, należałoby
dodać,  że  każdy  z  powyższych  programów  objętych  mecenatem  państwa  ściśle  ze  sobą
koresponduje.  W 2010 r. działania zespołu słupskiego skupiły się na perspektywie rozwoju
klastra.

Bałtycką  Bibliotekę  Cyfrową  tworzą  zarówno  instytucje,  jak  i  osoby  prywatne.
Obecnie w jej ramach działa: 

 Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Marii  Dąbrowskiej  w  Słupsku  (założyciel  i
administrator),

 Archiwum Państwowe w Koszalinie wraz z Oddziałem w Słupsku,

 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 
 Muzeum w Koszalinie,

 Teatr Lalki „Tęcza” w Słupsku,
 Muzeum Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie,

 Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
 AG Media Pomorskie,



 Wydawnictwo AUH FOTECH,

 Agencja Wydawniczo-Reklamowa „Moje Miasto”,
 Fundacja  na  rzecz  rozwoju  społeczno-kulturalnego  i  promocji  Ziemi  Słupskiej,

Zaborów, Borów i Gochów „Naji Göche”.
Akces wstąpienia do Bałtyckiej  Biblioteki  Cyfrowej zgłosiły kolejne instytucje.  Bazę

sprzętową  (profesjonalne  skanery  wraz  z  oprogramowaniem  i  odpowiednio  wyposażone
stanowiska komputerowe) posiada Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku oraz Archiwum
Państwowe w Koszalinie. Pozwala to na organizowanie szkoleń dla osób i instytucji, które,
spełniając  określone  warunki  techniczne,  będą  mogły  w  przyszłości  samodzielnie
digitalizować własne kolekcje i  zbiory.  Stworzenie zaplecza technicznego i  dobre chęci  są
jedynie początkiem działania projektowego.

Bałtycka  Biblioteka  Cyfrowa  tworząc  klaster,  koncentruje  w  jednym  miejscu
informacje  z  wielu  znaczących  instytucji  –  bibliotek,  muzeów,  archiwów,  fundacji,
wydawnictw,  stowarzyszeń,  teatrów,  co  umożliwia  interdyscyplinarną współpracę.  Często
biblioteki, muzea i archiwa są postrzegane jako instytucje statyczne i niezmienne. Ten pogląd
jednak ulega dość radykalnej zmianie. Istnieje szereg sposobów współpracy, w odniesieniu
do konkretnego celu. Każda z tych instytucji gromadzi charakterystyczne zbiory regionalne,
dopasowane do jej  zadań.  Do bibliotekarzy,  archiwistów i  muzealników należy dbałość o
skupienie  pojedynczych  wspomnień  w  dokumencie,  czy  to  w  postaci  obrazu,  dźwięku,
fotografii,  kroniki  czy  „żywego”  dokumentu.  Z  doświadczenia  wiemy,  że  wiele  takich
nieopracowanych dzieł tkwi na półkach magazynowych, piwnicach, strychach i przez długie
lata nikt do nich nie zagląda. Co więc wynika z zachowania materialnej tradycji, bez dostępu
do  dzieła,  ze  względu  na  jego  bezcenność,  kruchość  czy  ochronę? Szereg  dokumentów
prezentowanych  obecnie  w Bibliotece  Cyfrowej  stanowiło  dotychczas  „zasób  ukryty”,  co
kłóciło  się  z  koncepcją  społeczeństwa  informacyjnego.  Dzięki  współpracy,  instytucje
działające w regionie współtworzą unikatowy centralny zasób cyfrowy, prezentując przy tym
nową jakość informacyjną oraz zapewniając większą ochronę własnym zbiorom.

Pojawienie się Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej umocniło proces kształcenia młodzieży,
związany  z  szeroko  pojętą  kulturą  regionu.  Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  edukacja
regionalna  stanowi  istotny  element  współczesnej  rzeczywistości.  Zapoznanie  młodzieży  z
treścią zasobu regionalnego jest niezwykle ważne. W dobie otwartych granic i  wspólnoty
europejskiej  wiele  miejsca  poświęcono  w ostatnim  czasie  dyskusji  na  temat  zachowania
tożsamości  narodowej;  dyskusja  ta  często  pozostawała  jałowa.  Czas  więc  było  zamienić
rozważania  teoretyczne w praktykę.  Cyfrowa dystrybucja  materiałów w pewnym stopniu
rozwiązała problem zachowania i obiegu wiedzy związanej z regionem [11, s. 61-62].

Archiwa,  muzea  czy  biblioteki,  podejmując  decyzję  o  współtworzeniu  cyfrowego
zasobu  regionalnego,  propagują  prawo do wolności  informacji.  Instytucje  współtworzące
prowadzą  przemyślaną  politykę  doboru  materiałów,  by  w jak  najbardziej  przystępny  dla
czytelnika  internetowego  sposób  przybliżyć  historię  i  kulturę  regionu.  Choć  wielkość  i
różnorodność  zbiorów daje  duże możliwości  doboru  obiektów,  niezbędne jest  określenie
podstawowych  priorytetów  w  typowaniu  dokumentów  oraz  ustalenie  kolejności  w
sporządzaniu ich kopii  cyfrowych.  „Biblioteki” poszczególnych instytucji  zawierają bogate,
różnorodne  w  formie  i  treści  zbiory  dotyczące  regionu.  Są  to  zarówno  wydawnictwa
urzędowe  jak  i  czasopisma,  gazety,  kalendarze  czy  druki  ulotne.  Czasopisma  i  gazety
stanowią odrębną kategorię zbiorów. Ze względu na ich różnorodność są swoistą „kopalnią”
wiedzy na temat życia codziennego i kultury mieszkańców Pomorza na przestrzeni dziejów.
Bałtycka  Biblioteka  Cyfrowa  eksponuje  nie  tylko  dawne  niemieckie  tytuły  ratując  je  od



zapomnienia,  ale skupia się  również na prezentacji  wciąż  ukazujących się  tytułów gazet  i
czasopism regionalnych.

Dostępność  zasobu  wirtualnego  jest  niezależna  od  położenia  geograficznego
jednostki  udostępniającej.  Dzięki  skupieniu  oraz  dostępności  zróżnicowanych  zasobów,
użytkownik może dokonać wyboru, syntetyzować wiedzę, tworząc zupełnie nowe wartości.
Funkcjonowanie bibliotek cyfrowych w obrębie klastra jest  znacznie bardziej  uzasadnione
ekonomicznie i jakościowo od funkcjonowania bibliotek instytucjonalnych, skupiających na
swoich platformach jedynie własne zbiory. Klaster w kulturze daje alternatywne możliwości
finansowania inicjatyw kulturalnych. Projekty tworzone przez szereg relewantnych placówek
mają zwiększone możliwości finansowania.

Bliskość  geograficzna  ułatwia  interakcję  pomiędzy  instytucjami,  realizującymi  cel
główny.  Interakcja  ta  polega  na  konkurowaniu  i  współpracy  jednostek  współtworzących
zasób regionalny, bowiem każda z nich dysponuje konkurencyjnym źródłem. W przypadku
Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej, instytucje współtworzące, działając na zasadzie porozumienia,
są  dostawcą  wiedzy,  zaś  klientem  w  łańcuchu  wartości  jest  użytkownik.  Każda  z  tych
instytucji  dysponuje  zaawansowaną  kadrą  merytoryczną.  Dzięki  wiedzy  i  doświadczeniu
zróżnicowanych środowisk  istnieje  możliwość  dalszych  innowacyjnych  działań  w sektorze
kultury.

Zbigniew  Maciaszek  z  Instytutu  Ekonomii  i  Zarządzania  Polish  Open  University
podkreśla, iż koncepcja klastrów jest nowym sposobem myślenia o gospodarce narodowej,
regionalnej i miejskiej. Analiza klastrów dowodzi, że przewaga konkurencyjna w większym
stopniu zależy od czynników spoza pojedynczej instytucji, czy firmy, a nawet spoza sektora.
Jak pisze Michael E. Porter, klastry stanowią forum, na którym powinien zostać nawiązany
dialog  nowego  typu  między  firmami,  agencjami  rządowymi  i  instytucjami,  takimi  jak:
uczelnie,  instytucje badawcze,  organizacje  użyteczności  publicznej.  Klastry  mają kluczowe
znaczenie dla innowacyjności. W Europie od bardzo dawna bazuje się na systemie klastrów,
wykorzystując drzemiący w nich potencjał [5].

Definiując  rolę  klastra  w  strategii  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej,  należałoby
stwierdzić, że przybrał on w tym przypadku formę opartą na wiedzy, bazując na miejscowym
zasobie ludzkim i lokalnych więzach, tradycji i umiejętnościach. Realizacja powiązanych ze
sobą  projektów  umożliwiła,  w  szerszym  niż  dotychczas  zakresie  i  zasięgu,  ochronę  i
udostępnianie  pomorskiego  dziedzictwa  kulturowego,  głównie  piśmiennictwa.  Instytucje
zaangażowane w projekt wypracowały nowe metody współpracy, natomiast pracownicy tych
instytucji oraz wolontariusze znacznie poszerzyli swoją zawodową wiedzę i umiejętności.

Bałtycka  Biblioteka  Cyfrowa  jest  swoistym  klastrem  w  sektorze  kultury  regionu.
Rozwój struktury tegoż klastra wymagał  od początku wytyczenia konkretnych celów oraz
zgodności, co do powiązań poszczególnych instytucji. Cel został osiągnięty, zaś perspektywy
rozwoju klastra są szerokie. Ich wykorzystanie jednak zależy od wielu czynników, zarówno
wewnętrznych jak i zewnętrznych. Dlatego słupski zespół realizujący projekt uważa klastry za
zwiastun gospodarki strukturalnie innowacyjnej, dającej możliwości rozwoju. Informacja to
również  produkt,  zaś  na  bazie  informacji  tworzy  się  szereg  nowych  dziedzin.  Otwierając
dotychczas  ukryte  zasoby  społeczeństwu,  biblioteka  pośredniczy  w  ugruntowaniu  oraz
poszerzaniu  wiedzy  regionalnej,  umacniając  jednocześnie  tę  świadomość  w  lokalnej
społeczności.  Biblioteki,  archiwa  i  muzea  są  instytucjami,  które  mogą  służyć  rozwojowi
gospodarki  opartej  na wiedzy.  W przypadku Bałtyckiej  Biblioteki  Cyfrowej rozwój nowych
technologii cyfrowych idzie w parze z lokalnym patriotyzmem.



Współpraca,  dyskusja  oraz  wymiana  wiedzy  z  udziałem  przedstawicieli  wielu
środowisk  zainteresowanych  wdrażaniem  procesów  innowacyjnych  staje  się  podstawą
nowoczesnych  strategii,  zmierzających  do  rozwoju  społeczeństwa  informacyjnego.  Dzięki
temu rodzi się efektywny marketing usług, pozwalający wykorzystać wszystkie zasoby sieci
(bibliotek,  muzeów,  archiwów,  teatrów,  fundacji,  stowarzyszeń,  wydawnictw,  osób
prywatnych, etc.). Czy uda nam się zatem na zasadzie dialogu oraz współpracy, wypracować
doskonały model gospodarki opartej na wiedzy?
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Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP
narzędziem integracji nauczycieli bibliotekarzy

Biblioteki pedagogiczne, których początki sięgają lat dwudziestych ubiegłego stulecia,
to publiczne placówki oświatowe, zatrudniające nauczycieli  bibliotekarzy.  Do obowiązków
statutowych  bibliotek  pedagogicznych  należy  zaspokajanie  potrzeb  edukacyjnych
kształcących  i  doskonalących  się  nauczycieli,  a  także  studentów  i  uczniów.  Biblioteki
pedagogiczne  gromadzą,  opracowują  i  udostępniają  specjalistyczne  zbiory  z  zakresu
pedagogiki, psychologii, socjologii oraz dziedzin pokrewnych.

Komputeryzacja bibliotek pedagogicznych rozpoczęta w latach dziewięćdziesiątych XX
wieku  stworzyła  nowe  możliwości  współpracy.  Jednocześnie  nauczyciele  bibliotekarze
bibliotek  pedagogicznych  odczuwali  potrzebę  usprawnienia  wzajemnej  komunikacji  i
stworzenia  możliwości  wymiany  informacji  oraz  doświadczeń  zawodowych.  Szansę  na
realizację  tej  potrzeby  dostrzegli  w coraz  powszechniej  wykorzystywanym  Internecie.  Na
początku roku 2000 istniały już serwisy bibliotekarskie dla bibliotek publicznych, naukowych i
szkolnych, takie jak: EBIB, Serwis Informacyjny dla Nauczycieli Bibliotekarzy Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, Bibliotekarz Szkolny – serwis firmy
Vulcan, czy Serwis biblioteczny Programu Interkl@sa. W tym czasie biblioteki pedagogiczne
były jedynymi, które nie posiadały jeszcze swojego miejsca w sieci.

We wrześniu 2002 r. w Toruniu odbyła się XVIII konferencja „Informatyka w Szkole”,
w programie której zaprezentowano moduł „Skomputeryzowane biblioteki”. W konferencji
brała  udział  grupa  bibliotekarzy  bibliotek  pedagogicznych  zainteresowanych  nowymi
rozwiązaniami  technologicznymi.  W trakcie  dyskusji  pokonferencyjnej  pojawił  się  pomysł
przedsięwzięcia, które zacieśniłoby współpracę bibliotek pedagogicznych. Bożena Boryczka z
Ośrodka  Edukacji  Informatycznej  i  Zastosowań  Komputerów  w  Warszawie,  prowadząca
Serwis Informacyjny dla  Nauczycieli  Bibliotekarzy  OEIiZK,  zaproponowała  swoją pomoc w
stworzeniu  specjalistycznego  serwisu  dla  bibliotek  pedagogicznych.  Tymczasowy  zespół
redakcyjny  powstał  w  Bibliotece  Pedagogicznej  w Toruniu.  Swoją  pracę nad  tworzeniem
serwisu rozpoczął już w październiku 2002 r. Na początku opracowano bazę adresów www
bibliotek pedagogicznych.

Biorąc pod uwagę wspólne cele,  jakimi  w swoich działaniach kierują się  biblioteki
pedagogiczne, zespół wystosował apel zachęcający do współpracy przy tworzeniu serwisu, w
którym zwracał uwagę na następujące fakty:

 wiele bibliotek pedagogicznych posiada strony internetowe, których zawartość może
być początkiem ogólnodostępnej bazy materiałów,

1 mgr Wiesława Budrowska, Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, e-mail:
w.budrowska@bptorun.edu.pl
2 mgr Aldona Zawałkiewicz,  Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki  Pedagogicznej  im.
gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, e-mail: a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl



 dzięki  serwisowi  pojawia  się  możliwość  wymiany  informacji  i  doświadczeń
zawodowych oraz szansa lepszej komunikacji pomiędzy bibliotekarzami.

W  grudniu  2002  r.  serwis  pojawił  się  w  Internecie,  w  strukturze  witryny  Serwisu
Informacyjnego dla  Nauczycieli  Bibliotekarzy  OEIiZK  jako jego  integralna  część,  ale  już  w
styczniu 2003 r. otrzymał swój adres: http://pedagogiczna.oeiizk.waw.pl.

Reakcją,  na  apel  wystosowany  do  dyrektorów  bibliotek  pedagogicznych  przez
tymczasowy  zespół  redakcyjny,  było  zebranie  założycielskie  ogólnopolskiego  Serwisu
Informacyjnego  Biblioteka  Pedagogiczna,  które  odbyło  się  24  lutego  2003  r.  w  Ośrodku
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W zebraniu wzięło udział
19 nauczycieli bibliotekarzy reprezentujących 13 bibliotek pedagogicznych z: Białegostoku,
Chełma,  Gdańska,  Gorzowa  Wielkopolskiego,  Krakowa,  Nowego  Sącza,  Opola,  Radomia,
Siedlec, Torunia, Warszawy, Wrocławia oraz Zielonej Góry. W trakcie spotkania:

1. Ustalono główne cele serwisu, którymi są: 

 integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych,
 wymiana doświadczeń zawodowych,

 gromadzenie wartościowych zasobów internetowych,
 sprawna i szybka informacja dotycząca środowiska zawodowego.

2. Opracowano  misję  serwisu,  która zawiera  ideę  powołania  go  do  życia.
Serwis został  stworzony przez bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i adresowany
do tych właśnie bibliotekarzy. Zamiarem twórców była integracja środowiska wokół
idei doskonalenia zawodowego i podnoszenia efektywności pracy każdej z placówek.
W misji podkreślona została rola współpracy serwisu ze wszystkimi bibliotekarzami
bibliotek  pedagogicznych,  szczególnie  tymi,  którzy  postrzegają  bibliotekę
pedagogiczną jako nowoczesną placówkę wspierającą nauczyciela w dokształcaniu,
doskonaleniu się i w pracy zawodowej. 

3. Powołano redaktora naczelnego oraz jego zastępców, sekretarza redakcji i redakcję
techniczną w osobach:

 Aldona  Zawałkiewicz  (Biblioteka  Pedagogiczna  w  Toruniu)  –  redaktor
naczelna,

 Lucyna  Kurowska-Trudzik  (Dolnośląska  Biblioteka  Pedagogiczna  we
Wrocławiu) – zastępca,

 Wiesława Jędrzejewska (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)
– zastępca,

 Monika Szczerbacz (Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie) – sekretarz redakcji,
 Bożena Boryczka (Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

w Warszawie) – redaktor techniczna.
4. Ustalono  strukturę  serwisu.  Członkowie  redakcji  wzięli  na  siebie  obowiązek

redagowania stałych działów serwisu: Aktualności, Zestawienia bibliograficzne, Lekcje
biblioteczne, Wymiana doświadczeń, Szkolenia, Awans zawodowy, Biblioterapia, Unia
Europejska, Promocja Serwisu.

5. Sprecyzowano zasady funkcjonowania serwisu, takie jak: 

 otwarta formuła oparta na współpracy całego środowiska,
 społeczny charakter działalności,

 bezpłatne zamieszczanie materiałów,
 spotkania zespołu redakcyjnego 2 razy w roku.

Od początku istnienia serwisu członkom redakcji bardzo zależało na jego akceptacji
przez dyrektorów bibliotek pedagogicznych. Dlatego kilkakrotnie kierowano do nich listy z



prośbą o propagowanie misji serwisu wśród pracowników i zachęcanie ich do współpracy.
Dzięki temu poszerzał się krąg osób współpracujących z serwisem. Wyrazem pozytywnego
nastawienia dyrektorów do działań serwisu były ich opinie wyrażone w ankiecie oceniającej
serwis,  którą  wypełnili  w  październiku  2004  r.  na  konferencji  dyrektorów  bibliotek
pedagogicznych  w Sulejówku.  W ankiecie  zapytano  dyrektorów bibliotek  pedagogicznych
między innymi o to, czy znają serwis i korzystają z jego zasobów oraz czy zachęcają swoich
pracowników  do  publikowania  na  jego  stronach.  Dyrektorzy  bibliotek  popierali  działania
redakcji  serwisu  poprzez  umożliwianie  spotkań  zespołu  w  siedzibach  bibliotek
pedagogicznych  w:  Toruniu,  Gdańsku,  Wrocławiu,  Krakowie  i  w  Ośrodku  Edukacji
Informatycznej  i  Zastosowań  Komputerów  w  Warszawie.  Kolejnym  sprzymierzeńcem
serwisu,  w  zakresie  wymiany  doświadczeń  związanych  z  koordynacją  pracy  zdalnej,
pozyskiwaniem  materiałów,  organizacją  konferencji  i  seminariów  oraz  udziałem  w
specjalistycznych szkoleniach, była i jest do tej pory redakcja EBIB-u.

W  latach  2004-2007  działania  redakcji  serwisu  skupiały  się  przede  wszystkim  na
pozyskiwaniu  nowych  współpracowników  i  aktywizacji  środowiska  bibliotekarzy  bibliotek
pedagogicznych.  Dzięki  temu  możliwe  było  gromadzenie  materiałów  do  poszczególnych
działów, a ich szybki przyrost wpłynął na decyzję o zmianie struktury serwisu, która dokonała
się w roku 2005. Dodano nowe działy i zmienił się adres internetowy: http://www.bib.edu.pl.
Równie  ważne,  jak  pozyskiwanie  materiałów,  były  działania  mające  na  celu  zacieśnienie
współpracy  bibliotek  pedagogicznych.  Już  w  roku  2004  Serwis  Informacyjny  Biblioteka
Pedagogiczna był  inicjatorem i  patronem medialnym pierwszej  ogólnopolskiej  konferencji
„Nowy wizerunek biblioteki pedagogicznej:  komputeryzacja – komunikacja – współpraca”,
która  odbyła  się  w  siedzibie  współorganizatora  – Ośrodku  Edukacji  Informatycznej  i
Zastosowań Komputerów w Warszawie. Celem konferencji było uświadomienie roli i korzyści
wynikających z różnych form współpracy bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Kolejnym
przykładem  współpracy  było  włączenie  się  bibliotek  skupionych  wokół  serwisu  w
przedsięwzięcie pod nazwą „Linki edukacyjne”. Zainicjowane ono zostało przez Dolnośląską
Bibliotekę  Pedagogiczną  we Wrocławiu.  Linki  edukacyjne  to  baza  edukacyjnych  zasobów
Internetu  sklasyfikowanych  ponad  170  hasłami  tematycznymi.  Wybrane,  opracowane
przedmiotowo i wzbogacane adnotacjami linki stanowią wyselekcjonowane i rzetelne źródło
informacji  dla użytkowników bibliotek pedagogicznych.  Przy tworzeniu bazy współpracuje
obecnie osiem dolnośląskich bibliotek pedagogicznych i kilkanaście bibliotek z ogólnopolskiej
sieci bibliotek pedagogicznych.

W  roku  2007  Serwis  Informacyjny  Biblioteka  Pedagogiczna  wystąpił  z  inicjatywą
ogłoszenia  ogólnopolskiego  konkursu  dla  bibliotek  pedagogicznych  i  szkolnych  „Projekty
edukacyjne  w  bibliotekach  pedagogicznych  i  bibliotekach  szkolnych”.  Przedsięwzięcie
realizowane wspólnie z OEIiZK w Warszawie miało na celu aktywizację bibliotek szkolnych i
pedagogicznych  posiadających  Internetowe Centra Informacji  Multimedialnej.  Na konkurs
wpłynęło 67 prac. Przy ocenie projektów niezależne jury brało pod uwagę:

 wartość merytoryczną i edukacyjną przedsięwzięć, 
 zgodność założeń pracy konkursowej z celami funkcjonowania ICIM, 
 różnorodność pomysłów i koncepcji, 
 skalę przedsięwzięcia, 
 realizację działań odpowiadających na zapotrzebowanie lokalnego środowiska, 
 możliwość zrealizowania pomysłu na projekt.

Wynikiem  konkursu  było  wyłonienie,  zaprezentowanie  i  nagrodzenie,  najbardziej
interesujących,  planowanych  i  zrealizowanych  metodą  projektu  w  ICIM,  działań



edukacyjnych. Wśród wielu nagród ufundowanych przez sponsorów i wręczonych w trakcie
organizowanej przez Instytut Badań Oświatowych II Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy, był
między  innymi  zagraniczny  wyjazd  edukacyjny  dla  dwóch  osób.  Nagrodzone  prace
konkursowe zostały opublikowane w styczniowym numerze Biblioteki w Szkole z roku 2009.

Po kilku  latach  działania,  w  zespole  Serwisu  dojrzewała  świadomość  konieczności
zmian. Od początku istnienia serwis nie posiadał osobowości prawnej, co stanowiło poważne
utrudnienie w rozliczeniach ze sponsorami. W zamian za zamieszczane na stronach serwisu
reklamy  sponsorzy  opłacali  członkom  redakcji  udział  w  seminariach  i  konferencjach.  Na
podobnych zasadach podjęto w 2006 r. stałą współpracę z Centrum Promocji Informatyki w
Warszawie,  obejmując  patronatem  medialnym  organizowane  przez  CPI  szkolenia
adresowane  do  bibliotekarzy.  Udział  w  sponsorowanych  szkoleniach  pozwalał  członkom
redakcji  serwisu na zawodowy rozwój i  poznawanie nowych technologii,  co wpływało na
podniesienie jakości pracy zespołu. Jednocześnie zespół zdawał sobie sprawę, że konieczne
staje się wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych, czyli przejście na platformę CMS i
pozyskanie  funduszy  na  ten  cel.  Brak  środków  finansowych  na  przebudowę  serwisu  był
jednym z najważniejszych tematów spotkania członków zespołu redakcyjnego w listopadzie
2007  r.  w  Warszawie.  Wtedy  to  zapadła  ostateczna  decyzja  o  poszukiwaniu  możliwości
uregulowania  statusu  prawnego  serwisu  poprzez  włączenie  się  w  strukturę  prawną
przychylną jego działaniom. Za taką uznano Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

W  lutym  2008  r.  redakcja  Serwisu  Informacyjnego  Biblioteka  Pedagogiczna
wystosowała do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich list intencyjny z
propozycją włączenia serwisu w struktury SBP. Na mocy porozumienia zawartego 1 maja
2008 r.  pomiędzy ZG SBP i Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu serwis został  włączony do
Sekcji  Bibliotek  Pedagogicznych  i  Szkolnych  i  zmienił  nazwę  na  Elektroniczna  Biblioteka
Pedagogiczna SBP. Stał się w ten sposób, drugim obok EBIB-u, portalem internetowym SBP.
W  maju  2008  r.  wspólnie  z  redakcją  EBIB-u  przygotowano  wniosek  „Edukacja  zdalna
bibliotekarzy  i  specjalistów  informacji  –  rozbudowa  edukacyjnej  części  portalu
Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich”,  skierowany  do  MKiDN  o  przyznanie  środków  na
rozbudowę  i  modyfikację  serwisu  stanowiącego  ogólnokrajową  platformę  cyfrową
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz kadry zarządzającej. Środki przyznane
przez MKiDN pozwoliły na:

 dokonanie analizy zawartości serwisu pedagogicznego,
 zaprojektowanie nowego układu treści,

 stworzenie nowych baz danych: adresowej, katalogów on-line i baz bibliograficznych, 
 opracowanie nowej szaty graficznej i logo serwisu,

 przeniesienie serwisu na platformę CMS,
 zorganizowanie szkolenia, które przygotowało zespół redakcyjny do samodzielnego

redagowania i aktualizowania treści.
Nowa  platforma  umożliwiła  wprowadzenie  kolejnych  funkcjonalności,  które  ułatwiają
komunikację  z  użytkownikami.  Są  to  fora  dyskusyjne dla  dyrektorów i  bibliotekarzy  oraz
formularze  do kontaktu z  członkami  redakcji,  dzięki  którym serwis  stał  się  interaktywny.
Zamieszczenie wyszukiwarki plików w wydatny sposób poprawiło skuteczność wyszukiwania
informacji  na  stronach  serwisu.  Serwis,  dla  którego  wykupiono  domenę  e-
pedagogiczna.edu.pl, został umieszczony na serwerze Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. 

Nowa struktura  serwisu pozwala  na  łatwe i  szybkie  docieranie  do poszukiwanych
informacji. Składają się na nią następujące działy:



Aktualności  –  bieżąca  informacja  adresowana  głównie  do  bibliotekarzy  bibliotek
pedagogicznych i szkolnych.
Zarządzanie  biblioteką  – akty prawne  dotyczące  bibliotek  pedagogicznych,  materiały
dotyczące rozwiązań organizacyjnych stosowanych w bibliotekach oraz marketingu.
Nauczyciel bibliotekarz – materiały wspierające nauczyciela bibliotekarza na każdym etapie
rozwoju zawodowego oraz scenariusze szkoleń i warsztatów doskonalących się nauczycieli
bibliotekarzy.
Działalność biblioteczna – materiały wspierające bibliotekarzy w gromadzeniu, opracowaniu
i  udostępnianiu  zbiorów  i  informacji  oraz  zagadnienia  dotyczące  wykorzystania
zintegrowanych systemów bibliotecznych.
Działalność edukacyjna – scenariusze i konspekty zajęć na wszystkich poziomach nauczania
oraz  materiały  wspierające  inne  formy działalności  edukacyjnej  (np.  scenariusze  wystaw,
spotkań autorskich i konkursów).
Współpraca  – materiały  dotyczące współpracy  bibliotek  pedagogicznych  w  zakresie
tworzenia  słownika  języka  haseł  przedmiotowych  Biblioteki  Narodowej,  opracowania
standardów  jakości  oraz  podejmowania  wspólnych  przedsięwzięć  z  Ośrodkiem  Rozwoju
Edukacji (dawny CODN), Biblioteką Narodową i bibliotekami szkolnymi.
Biblioteki  pedagogiczne  w  Polsce  –  baza  adresowa  rejestrująca  wszystkie  biblioteki
pedagogiczne  wyposażona  w  specjalistyczną  wyszukiwarkę,  która  pozwala  na  szybkie
uzyskanie informacji (według miasta, w którym mieści się biblioteka i używanego systemu
bibliotecznego);  materiały  prezentujące  historię  bibliotek  pedagogicznych  oraz  ich  znaki
własnościowe.
Zasoby – wykaz bibliograficznych baz danych i katalogów on-line bibliotek pedagogicznych,
zbiór zestawień bibliograficznych sklasyfikowanych według haseł przedmiotowych Biblioteki
Narodowej (141 haseł),  relacje z wizyt w różnego typu bibliotekach za granicą,  materiały
konferencyjne (sprawozdania i pełne teksty wystąpień).
Linki edukacyjne – link do bazy edukacyjnych zasobów Internetu.
Fora dyskusyjne – dla dyrektorów (dostępne po zalogowaniu) i dla bibliotekarzy bibliotek
pedagogicznych.
Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych  – materiały związane z działalnością Sekcji, w
ramach której funkcjonuje serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP.

W marcu 2009 r. serwisowi udało się pozyskać sponsora strategicznego, którym jest
firma MOL, producent systemów informatycznych przeznaczonych dla bibliotek. Ze środków
uzyskanych od sponsora zorganizowano w bibliotekach pedagogicznych Torunia, Olsztyna i
Wrocławia cykl bezpłatnych seminariów poświęconych Otwartym Zasobom Edukacyjnym.

Kolejnym przedsięwzięciem, które udało się zrealizować z inicjatywy redakcji serwisu
było  przygotowanie  106.  numeru  EBIB-u,  poświęconego  w  całości  bibliotekom
pedagogicznym.  Gromadzenie  materiałów  do  numeru  rozpoczęto  od  przeprowadzenia
ankiety  opracowanej  przez  zespół  i  rozesłanej  do  wszystkich  bibliotek  pedagogicznych.
Celem ankiety było zbadanie obecnej kondycji bibliotek pedagogicznych. Analiza odpowiedzi
przyczyniła się do powstania artykułu otwierającego numer EBIB-u, w którym ukazany został
aktualny obraz bibliotek pedagogicznych i działania prowadzone w tych placówkach. Autorzy
większości tekstów zamieszczonych w numerze podkreślali  znaczenie współpracy bibliotek
pedagogicznych,  które połączyły m.in. takie inicjatywy,  jak serwis Elektroniczna Biblioteka
Pedagogiczna SBP, czy linki edukacyjne.

Od momentu wejścia serwisu w strukturę SBP, czyli włączenia go do Sekcji Bibliotek
Pedagogicznych  i  Szkolnych,  podejmowane  były  próby  aktywizacji  członków  Sekcji.



Członkowie Sekcji  docenili  działania bibliotekarzy  związanych z  serwisem, wyrazem czego
były  wyniki  wyborów  nowego  Zarządu  Sekcji  Bibliotek  Pedagogicznych  i  Szkolnych  w
październiku 2009 r. Funkcje: przewodniczącej Sekcji powierzono Wiesławie Budrowskiej, a
wiceprzewodniczącej Bożenie Boryczce.

W grudniu 2009 r. w Warszawie odbyły się zorganizowane przez ZG SBP warsztaty dla
członków  SBP,  w  których  wzięli  udział  przedstawiciele  serwisu.  W  trakcie  spotkania
pracowano  nad  Planem  strategicznym  SBP  na  lata  2009-2013.  W  planie  uwzględniono
propozycje  zgłoszone  przez  Sekcję  Bibliotek  Pedagogicznych  i  Szkolnych.  Zgodnie  z
założeniami  Strategii  Rozwoju  SBP  na  lata  2009-2020  i  działań  zgłoszonych  do  Planu
strategicznego SBP na lata 2009-2013 powstał plan pracy SBPiS SBP na rok 2010, w którym
duży nacisk położono na:

 zaktywizowanie  środowiska  nauczycieli  bibliotekarzy  bibliotek  pedagogicznych  i
szkolnych,

 utworzenie bazy adresów członków SBP z bibliotek pedagogicznych i szkolnych,
 zacieśnienie  współpracy  z  Towarzystwem  Nauczycieli  Bibliotekarzy  Szkół  Polskich,

Biblioteką Narodową, Instytutem Książki i Czytelnictwa, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
i Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie,

 prowadzenie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i integracyjnej.
Statystyki  serwisu  świadczą  o  wykorzystaniu  przez  użytkowników  materiałów

zamieszczonych na jego łamach. Są one śledzone i analizowane od 5 grudnia 2002 r.  Już
pierwsze pół roku działania serwisu to 5268 odwołań. Do 1 września 2008 r. korzystano ze
statystyki  Stat4U,  po  przeniesieniu  serwisu  na  nową  platformę  zainstalowano  Google
Analytics, czyli  rozwiązanie dla firm w zakresie analityki sieciowej, zapewniające dokładny
wgląd w ruch w witrynie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie bardzo szczegółowych danych
według różnorodnych kryteriów.

Rys. 1. Odwiedziny na stronie serwisu w latach 2003-2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk Stat4U

Rys. 2. Średnia dzienna liczba odwiedzin w latach 2003-2007



Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk Stat4U

W roku 2008, który był okresem przejściowym, serwis korzystał z dwóch rodzajów statystyk i
dane nie są zarejestrowane.  W roku 2009 całkowita liczba odwiedzin  na stronie serwisu
wyniosła 159495. W tej liczbie nowi użytkownicy stanowili 104391, a powracający – 55104.
Średnio dziennie odwiedzało stronę 437 osób (w roku 2003 – 878 miesięcznie). Użytkownicy
pozostawali na stronie średnio przez 2 minuty i 7 sekund.

Rys. 3. Częstotliwość odwiedzin w roku 2009

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Analytics

W  łącznej  liczbie  odwiedzin  ze  wszystkich  źródeł,  czyli  w  159495  –  65%  użytkowników
odwiedziło stronę tylko jeden raz, 11% od 5 do 200 razy, a 24% 200 i więcej razy.

Rys. 4. Rodzaje odwiedzin



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Google Analytics

Najwięcej  wejść zarejestrowano poprzez stary  adres  (www.bib.edu.pl),  skąd następowało
przekierowanie pod nowy adres serwisu (http://e-pedagogiczna.edu.pl)  – 17338 (10,87%)
oraz ze strony EBIB-u (ebib.info) – 13938 (8,74%).  72867 użytkowników trafiło na stronę
serwisu  używając  25170  słów  kluczowych.  Najczęściej  stosowane  słowa  to:  biblioteki
pedagogiczne,  biblioterapia,  biblioteka+nazwa  miejscowości  (najczęściej  poszukiwana  –
biblioteka pedagogiczna w Toruniu). Najczęściej odwiedzanymi działami są:
Aktualności – 96394,
Baza bibliotek – 69065,
Katalogi on-line – 47254,
Forum – 35227,
Bazy danych – 8912,
Ostatnio dodane – 7247,
Zestawienia – 6621,
Zajęcia biblioteczne – 5294,
Awans zawodowy – 4712,
Materiały konferencyjne – 2714.
Najczęściej  wykorzystywanym  zestawieniem  okazała  się  „Prostytucja  nieletnich”,
przeglądana 1248 razy. W dziale „Zajęcia biblioteczne” użytkownicy najczęściej odwiedzali
podstronę z konspektami dla szkół ponadgimnazjalnych i spędzali na niej średnio 3 minuty.

Statystyki jednoznacznie wskazują na zainteresowanie bibliotekarzy zasobami serwisu
Elektroniczna  Biblioteka  Pedagogiczna  SBP.  Niewątpliwie  motywuje  to  zespół  do  dalszej
pracy.  Podczas  systematycznych  spotkań  zespołu  redakcyjnego  serwisu  (2  razy  w  roku),
podejmowane są próby rozwiązywania pojawiających się problemów. W czasie ostatniego
spotkania, które odbyło się w Warszawie w styczniu 2010 r., przeprowadzono analizę SWOT
serwisu EBP SBP.  Wspólnie  określono słabe i  mocne strony  oraz  szanse  i  zagrożenia  dla
serwisu.  Wyniki  analizy SWOT pozwoliły  na zaplanowanie nowych działań.  Za szczególnie
ważne uznano:

 aktywizację forum dla dyrektorów,
 opracowanie  ankiety  mającej  na  celu  uzyskanie  informacji  zwrotnej  na  temat

zawartości i wykorzystania serwisu przez bibliotekarzy,



 monitorowanie stron bibliotek pedagogicznych w celu pozyskiwania materiałów do
działu „Aktualności”,

 pozyskanie środków finansowych na szkolenia zespołu,

 uruchomienie platformy e-learningowej.
Obecnie serwis EBP SBP jest platformą integrującą środowisko bibliotekarzy bibliotek

pedagogicznych  i  szkolnych  oraz  kadrę  zarządzającą  tymi  placówkami.  Przy  jego
współtworzeniu  współpracują  wolontariusze  z  10  bibliotek  pedagogicznych  (Białystok,
Chełm, Częstochowa, Elbląg,  Kraków, Lublin, Olsztyn,  Toruń, Włocławek, Wrocław) oraz z
Ośrodka Edukacji  Informatycznej  i  Zastosowań Komputerów w Warszawie. Aktualny skład
zespołu  redakcyjnego  to:  Agata  Arkabus,  Bożena  Boryczka,  Magdalena  Brewczyńska,
Wiesława  Budrowska,  Iwona  Gawrońska-Paluszkiewicz,  Wiesława  Jędrzejewska,  Lucyna
Kurowska-Trudzik,  Joanna  Łazicka,  Elżbieta  Mieczkowska,  Maria  Nóżka,  Hanna  Okońska,
Anna Płusa, Agata Safian, Marzena Sula-Lesisz, Monika Szczerbacz, Olga Topolewska i Aldona
Zawałkiewicz.  Redaktorzy  zabiegają  o  to,  aby  biblioteki  przesyłały  informacje  o  swojej
działalności,  formach  pracy,  organizowanych  imprezach,  szkoleniach  i  konferencjach.  Na
łamach serwisu publikowane są prace, artykuły czy też wyniki badań prowadzonych przez
bibliotekarzy. Serwis informacyjny Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP jest miejscem
wirtualnych spotkań bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych. Wspiera ich w pracy
zawodowej,  wymianie  doświadczeń  oraz  dostarcza  wiedzę,  która  służy  doskonaleniu,
samokształceniu i ustawicznemu podnoszeniu poziomu umiejętności. Serwis EBP SBP, który
jest  miejscem  skupiającym  całokształt  informacji  dotyczących  funkcjonowania  bibliotek
pedagogicznych, zwiększa dostępność do wiedzy fachowej również w obszarach wiejskich i
małych miejscowościach. Przedsięwzięcia realizowane przez członków redakcji mają na celu:

 integrację środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych,
 wzmocnienie roli bibliotek pedagogicznych jako centrów informacji edukacyjnej dla

wszystkich zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania,
 podnoszenie  poziomu  edukacji  nauczycieli  bibliotekarzy  poprzez  upowszechnianie

nowoczesnych standardów pracy bibliotecznej,
 propagowanie  e-learningu  jako  nowoczesnej  formy  kształcenia,  np.  objęcie

patronatem  medialnym  Ogólnopolskiej  Konferencji  „E-learning  wyzwaniem  dla
bibliotek”, która odbyła się w Elblągu we wrześniu 2009 r.,

 promowanie wykorzystania nowych technologii informacyjnych w edukacji,
 rekomendowanie nowych metod zarządzania bibliotekami pedagogicznymi.

Zespół redakcyjny serwisu dużą wagę przywiązuje do jego promocji. Odbywa się ona
głównie  poprzez  fachowe  czasopisma,  internetowe  serwisy  bibliotekarskie  i  edukacyjne,
strony domowe bibliotek pedagogicznych i pocztę elektroniczną. Kilkakrotnie prezentowano
serwis  w  czasie  konferencji  i  seminariów  dla  bibliotekarzy.  Wszystkie  zaprezentowane
działania  serwisu oraz  plany  jego rozwoju dowodzą,  że  integracja  środowiska  nauczycieli
bibliotekarzy za pomocą Internetu jest możliwa, udana i skuteczna.
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Marcin Pędich1

Rola serwisu www biblioteki publicznej w świetle badań
na Podlasiu

Nie ulega wątpliwości,  że współczesna biblioteka powinna mieć stronę internetową.  Jak
zauważają Urszula Cieraszewska i Helena Jaszczuk „Biblioteki chcąc promować swoje zasoby muszą
zacząć profesjonalnie przygotowywać strony www” [1, s. 239]. Z kolei Barbara Zieleniecka pisze, że
„fakt posiadania przez bibliotekę serwisu internetowego jest dziś traktowany przez użytkowników
jako oczekiwana i wymagana usługa” [6, s. 103] i choć jej praca dotyczy przede wszystkim bibliotek
akademickich, biblioteki publiczne również powinny brać pod uwagę takie oczekiwania.  Niestety,
nie da się też ukryć, że poziom informatyzacji małych bibliotek w Polsce jest wciąż niewielki. We
wrześniu  2009  r. przeprowadzono badanie stron  www  bibliotek  publicznych  w województwie
podlaskim. Niniejszy tekst przedstawia wyniki analizy oraz wnioski i przemyślenia dotyczące funkcji
i zadań strony www biblioteki. Badanie realizowały trzy osoby: Anna Nosek, Katarzyna Zimnoch i
Marcin Pędich – pracownicy Zakładu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

W  celu  ujednolicenia  wyników  utworzono kwestionariusz  służący  do  opisu  stron  www
bibliotek, który obejmował następujące punkty:

1. Czy biblioteka posiada stronę www? Jaką?
 samodzielną stronę www,

 podstronę w obrębie innego serwisu (np. samorządu),
 inne formy prezentacji w sieci www (np. blog).

2. Czy strona zawiera informacje praktyczne na temat biblioteki? Jakie?
 dane teleadresowe,

 godziny otwarcia,
 inne.

3. Czy strona zawiera inne wiadomości o bibliotece? Jakie?
 historia biblioteki,

 opis misji biblioteki,
 struktura organizacyjna biblioteki,

 informacje o pracownikach biblioteki,
 inne.

4. Czy na stronach biblioteki dostępny jest katalog on-line?
 Czy strony biblioteki zawierają informacje o nowościach w księgozbiorze?

5. Czy  strona zawiera  informacje  o ofercie  biblioteki  (poza  jej  podstawowymi  zadaniami)?
Jakie są to informacje?

 o kolekcjach i specjalnych ofertach dla dzieci,
 o spotkaniach klubu miłośników książek lub podobnych inicjatywach,

 o wydarzeniach w bibliotece (spotkania autorskie, konkursy itp.),
 inne.

6. Czy strona zawiera informacje o współpracy biblioteki z innymi instytucjami? Jakie są to
instytucje?

1  mgr  Marcin  Pędich, Zakład  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu w  Białymstoku, e-mail:
mpedich@gmail.com



 szkoły,
 instytucje kultury,

 samorząd,
 inne bibioteki,

 inne instytucje.
7. Czy na stronie są linki do innych stron www? Do jakich?

 strony instytucji samorządowych,
 strony instytucji kultury,

 strony innych bibliotek,
 zasoby on-line (np. bazy danych, katalogi, bibliografie, repozytoria, biblioteki cyfrowe),

 inne.
8. Czy na stronie są informacje o regionie? Jakie?

 informacje o twórcach regionalnych (np. pisarze, poeci związani z regionem),
 informacje o wydarzeniach w regionie,

 informacje turystyczne,
 bibliografie regionalne.

9. Czy  biblioteka  udostępnia  na  swoich  stronach  własne  zasoby  pełnotekstowe  lub
bibliograficzne?
Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące liczby i zawartości stron. Dobór pytań wynikał

zarówno z poglądów przeprowadzających badanie na temat porządanej zawartości stron www, jak i
sugestii  wcześniejszych  badaczy.  I  tak  Ewa  Malesza  wymienia  cztery  powszechnie  występujące
elementy  strony  www  biblioteki:  informacje  o  bibliotece  (pkt.  2  i  3  w  powyższej  ankiecie),
informacje o zbiorach (pkt. 4 i częściowo 5), spisy serwerów bibliotecznych w sieci Internet – spisy
linków (pkt. 7) oraz ewentualnie informacje o stronach domowych pracowników danej biblioteki
(poniekąd pkt.  7  –  kategoria  „inne”)  [4].  Ewa Głowacka z  kolei,  wśród zadań strony  biblioteki
wskazuje  „informowanie  o  zasobach  i  działalności  placówki,  udostępnianie  informacji
elektronicznej (…) oraz kierowanie użytkowników do innych stron www” [3, s. 292], co odpowiada
pkt. 3-9 z powyższej ankiety.

Korzystne  byłoby  skonfrontowanie  wyników  badań  bibliotek  publicznych  na  Podlasiu  z
badaniami wcześniejszymi. Niestety, porównywalnych projektów, o przekrojowym charakterze, nie
ma.  Większość  badaczy zajmuje się  bibliotekami  akademickimi,  które  mają odmienne funkcje  i
możliwości.  Obiecująca  wydawała  się  praca  Pawła  Gajdka  [2],  która  prezentuje  bardziej
przeglądowy  dobór  stron  www  bibliotek,  jednak  trudno  tu  wyciągnąć  wiarygodne  wnioski,
ponieważ autor nie podaje żadnych informacji na temat doboru próby poza tym, że był on losowy.
Nie wiadomo, do jakich bibliotek należało 68 stron www wybranych do badań. Można jednak mieć
nadzieję, że próba była zróżnicowana, co czyniłoby pracę najbardziej odpowiednią do porównania.
Na  Podlasiu  podobne  badania,  dotyczące  serwisów  www  bibliotek  szkolnych,  przeprowadziła
Agnieszka Zajkowska [5]. Skupiły się one jednak raczej na ocenie jakości, niż treści stron.

Podstawową  kwestią jest  oczywiście  liczba witryn  internetowych bibliotek  w  regionie.
Książnica Podlaska podaje,  że  na Podlasiu funkcjonują 254 biblioteki pubiczne i  ich filie. Jednak
tylko 42 z nich są obecne w Internecie. To zaledwie 16,5% ogólnej liczby. Co prawda jest możliwe,
że autorzy badania nie dotarli do wszystkich stron www, ale trzeba założyć, że jeżeli witryny nie da
się  znaleźć  poprzez  normalne  wyszukiwanie,  to  z  punktu  widzenia  użytkownika  równie  dobrze
mogłaby  nie  istnieć.  Za  stronę  biblioteki  nie  zostały  uznane biuletyny informacji  publicznej,
ponieważ  zawierają  specyficzny  zakres  informacji, nie  są  tworzone przez  bibliotekarzy i nie  są
kierowane do użytkowników bibliotek.  Spośród analizowanych stron 15 to samodzielne serwisy
internetowe, pozostałe 27 to zaledwie podstrony w innym serwisie. W województwie  podlaskim
nie znaleziono bibliotek prezentujących się w sieci za pomocą innych środków (np. blogów itp). Jest
to bardzo słaby wynik,  zwłaszcza że tylko jedna trzecia z tych stron to pełnowartościowe serwisy



www. Warto jednak zaznaczyć, że wyniki badań bibliotek szkolnych na Podlasiu, przeprowadzonych
przez  Agnieszkę  Zajkowską,  są  jeszcze  gorsze  –  na  998  placówek  oświatowych,  tylko  11
udostępniało w Internecie informacje o swoich bibliotekach [5, s. 40].

Nie jest zaskoczeniem, że najczęściej pojawiającym się na stronach internetowych typem
informacji są informacje praktyczne, które znaleźć można na 36 spośród 42 badanych  witryn, co
stanowi  85,7% ich ogólnej  liczby.  W 33 przypadkach są  to dane  teleadresowe i  również w 33
przypadkach godziny otwarcia (nie są to te same 33 strony), w 14 przypadkach  zaś  są to innego
typu  informacje.  Biorąc  pod  uwagę kategorię  prezentowanych  treści,  jest  to  zaskakująco  niski
wynik. Zaledwie 78,6% badanych stron www zawiera adres czy godziny otwarcia biblioteki.  Dziwi
fakt, że w ogóle istnieją  instytucje  nie podające tak podstawowych informacji. Również badania
Pawła Gajdka wykazały, że tylko ok. 75% stron zawiera rozszerzone dane teleadresowe [2, s. 173]. 

Dane o  bibliotece  pojawiają  się  na  29  spośród  42  stron  www  (69%).  W  tej  kategorii
przeważają informacje o historii biblioteki (19 stron) i jej pracownikach (15 stron). Sporo stron (16)
zawiera różne  materiały,  które  zostały  zaliczone do kategorii  „inne”, np.  informacje  o  wielkości
księgozbioru i filiach, regulaminy itp. Najrzadziej pojawiają się informacje o misji (10) i strukturze
biblioteki (8).  Te  wyniki  nie  dziwią.  Kultura  polska  jest  silnie  ukierunkowana  na  historię,  stąd
naturalne  jest,  że  najczęściej  przedstawiane  informacje  dotyczą  dziejów  placówki.  Z  kolei
najrzadziej podawana jest struktura jednostki. Wyjątek stanowią tu duże biblioteki.

Spośród 42 zbadanych serwisów 11 zamieszcza kataogi on-line. Biorąc pod uwagę wielkość
badanych bibliotek  nie  jest  to  zły  wynik.  Przy  ograniczonych środkach  i  możliwościach  małych
instytucji nie powinno się oczekiwać od nich udostępniania katalogów on-line. Chyba że katalogi te
prowadzone są centralnie, przez większą bibliotekę dysponującą odpowiednim oprogramowaniem
i  pracownikami.  Gorszym  wynikiem  jest  niewielka  liczba  (10)  stron  www  informujących  o
nowościach w zbiorach biblioteki. Dla wielu czytelników jest to ważne, szczególnie w mniejszych
lokalnych społecznościach.

Nieco ponad połowa (22) spośród badanych bibliotek przedstawia ofertę wykraczającą poza
podstawowe usługi.  Tylko  6 stron  zawierało  informacje  o  zbiorach  dla  dzieci,  zaś 7 o  klubach
książki.  Większość  z  nich (19)  powiadamiała  o rozmaitych  wydarzeniach mających  miejsce  w
bibliotece, takich jak konkursy, spotkania autorskie itp. Dobrze świadczy to o aktywności badanych
placówek.

Bardzo mało bibliotek zamieszcza dane o współpracy z innymi instytucjami (11 bibliotek), z
czego najwięcej (7) informuje o swojej współpracy z  podmiotami samorządowymi. Ta liczba jest
zapewne zawyżona przez fakt, że strony bibliotek często są częścią serwisów samorządowych. W
pozostałych kategoriach znalazły się zaledwie po 2-3 strony. Wyraźnie widać, że administratorzy nie
uważają takich informacji za istotne.

Spośród 42 badanych witryn 31 zawierało linki do innych serwisów w sieci. Na pierwszy rzut
oka  wynik  73,8%  wydaje  się  dość  wysoki,  ale  biorąc  pod  uwagę  specyficzną  kategorię,  jest
zaskakująco niski. Trudno sobie wyobrazić stronę www nie łączącą się z innymi serwisami, a jednak
jedna czwarta z nich nie zawiera w ogóle linków zewnętrznych. Wyniki wyglądają jeszcze gorzej po
bardziej  wnikliwej  analizie.  Spośród 31 stron  19 zawiera  odnośniki  do  witryn samorządowych.
Biorąc  pod  uwagę,  że  strony  te  często  stanowią  część  serwisów  samorządowych,  trudno
powiedzieć czy linki do tychże serwisów należy w ogóle brać pod uwagę. Poza tym przeważają linki
do zasobów w sieci (15), przede wszystkim do bibliografii narodowej. 11 stron zawierało odnośniki
do instytucji kultury oraz linki zaliczone do kategorii  „inne”.  Mało linków, bo tylko na 7 stronach,
odsyłało do innych bibliotek.  Pokazuje to brak współpracy i  koordynacji  między bibliotekami w
zakresie usług sieciowych.

Niewiele bo  tylko  10 stron bibliotek zawiera  materiały o charakterze regionalnym. Są to
przede wszystkim informacje o wydarzeniach (8), jest też kilka stron  przedstawiających lokalnych
twórców (5). Innego rodzaju  źródła regionalne (w tym informacja turystyczna) pojawiają się na



pojedynczych stronach. Są też zaledwie 3 biblioteki udostępniające swoje zasoby w sieci.
Obraz  bibliotek  publicznych, jaki  wyłania  się  z  badań, nie  jest  zbyt  pozytywny.  Martwi

przede wszystkim bardzo mała liczba stron www w ogóle, a w szczególności stron rozbudowanych.
Istnieje potrzeba dalszych badań, które pozwoliłyby na skontrolowanie, czym spowodowany jest
taki stan rzeczy. Być może bibliotekarze nie zdają sobie sprawy z potrzeby posiadania strony www.
Z pewnością nie mają jasno okreśonej koncepcji tego, co na takiej stronie powinno się znaleźć. Być
może uważają, że nie mają wystarczających umiejętności czy środków technicznych, aby stworzyć
dobrą witrynę.

Negatywnym zjawiskiem jest też skromność treści  publikowanych w Internecie. Większość
bibliotek, nawet jeżeli  posiada stronę www, to traktuje ją głównie jako swoistą „wirtualną tablicę
ogłoszeń”, na której zamieszcza się podstawowe informacje – o godzinach otwarcia, adresie, czy
numerze telefonu. Tymczasem strona www powinna pełnić dużo więcej funkcji. Przede wszystkim
jest doskonałym narzędziem promocji biblioteki poprzez prezentację jej osiągnięć, planów i działań.
Powinny się na niej znaleźć informacje o działalności instytucji czy też planowanych wydarzeniach –
nie tylko dla celów informacyjnych, ale także aby pokazać bibliotekę jako placówkę biorącą aktywny
udział  w życiu społeczności. Powinna więc zawierać np. zaproszenia na spotkania, wystawy, czy
konkursy, ale także sprawozdania czy zdjęcia z tych wydarzeń. Powinno się też na niej znaleźć tzw.
„mission statement”, czyli określenie misji biblioteki. Nie tylko pokazuje to czytelnikom, jakie cele
przyświecają  działalności  placówki,  ale  także (niejako  przy  okazji)  zmusza  bibliotekarzy  do
introspekcji i jednoznacznego określenia, jakie te cele są.

Strona www biblioteki powinna też sama w sobie stanowić źródło informacji – nie tylko
kierować do biblioteki i informować o jej pracach.  Można wszak  publikować rozmaite  materiały,
szczególnie  o  charakterze  regionalnym.  Mogą  to  być  oczywiście  zestawienia  bibliograficzne
dotyczące miejscowości czy okolicy, w której działa biblioteka. Mogą to być również prace lokalnych
twórców, archiwum lokalnej prasy, a nawet artykuły pisane przez samych bibliotekarzy. Może to
być także informacja  skierowana  do  turystów  odwiedzających  dany  region  lub do  lokalnych
przedsiębiorców.  Zamieszczanie  takich  opracowań służy  dwóm  celom,  o  niejako  przeciwnym
działaniu. Z jednej strony pomaga w realizowaniu dodatkowych zadań biblioteki polegających na
wspieraniu rozwoju lokalnej społeczności i kultury. Czytelnik, który odwiedza stronę szukając np.
godzin otwarcia ma szansę natrafić na informacje,  które rozbudzą jego zainteresowanie swoim
regionem, jego kulturą  i  historią.  Jest  to  szczególnie  ważne w przypadku młodzieży,  dla  której
Internet  stanowi  często  główne  (jeśli  nie  jedyne)  źródło  informacji.  Jednocześnie  taka  forma
publikacji jest dużo tańsza niż wydawanie zeszytów, ulotek czy nawet plakatów, przy potencjalnie
dużo większym gronie odbiorców. Mamy tu też do czynienia z promocją. Użytkownik poszukujący
informacji o kulturze czy historii regionu zostanie skierowany na stronę biblioteki. Przy okazji dowie
się  z  niej,  gdzie  znajduje  się  placówka  i  czy  posiada  zbiory  o  interesującej  go  tematyce.  Jeśli
biblioteka  będzie  prezentowała  bogate  informacje  na  swojej  witrynie,  jak  i  księgozbiór
umożliwiający poszerzenie wiedzy, wówczas bardzo prawdopodobnym jest, że przypadkowy gość
zdecyduje się, by ją odwiedzić i skorzystać z wypożyczalni.

Element najważniejszy, z punktu widzenia współpracy między bibliotekami, jest zarazem,
jak pokazują badania, jednym z najgorzej realizowanych. Skontrolowane strony niemal zupełnie nie
zawierają odsyłaczy do innych bibliotek.  Trudno powiedzieć, z  czego to wynika, tu również jest
miejsce na dalsze badania. Nie ulega natomiast wątpliwości, że jest to niepożądany stan rzeczy.
Wielu autorów wspomina o  znaczeniu linków na stronach www bibliotek.  Barbara  Zieleniecka
zauważa,  że  „spisy  ciekawych stron internetowych są nieodłączną częścią  prawie  każdej  strony
www”  [6,  s. 105].   Tworzenie  odsyłaczy  do  innych  witryn jest  najprostszym,  a  zarazem
najskuteczniejszym  sposobem  ich  promowania,  choćby  poprzez  zwiększanie  szansy  na  ich
znalezienie  poprzez  wyszukiwarki  internetowe.  Jest  to  również  sposób, w  który biblioteki
posiadające strony www mogą stworzyć sieć wzajemnych powiązań.



To jednak nie jedyna możliwość współpracy bibliotek, która mogłaby poprawić ich obecność
w sieci. Małe  placówki często nie dysponują środkami i  kompetencjami potrzebnymi do pełnego
wykorzystania  możliwości, jakie  daje  posiadanie  strony  www.  Współpracując  ze  sobą,  jak  i  z
większymi ośrodkami mogą przezwyciężyć te trudności.

Taka współpraca mogłaby przyjąć postać wspólnej platformy, swoistego  „Facebooka” dla
bibliotek,  na  której  mogłyby  one  zakładać  swoje  strony  internetowe  korzystając  z  gotowych
szablonów, sieci połączeń, narzędzi i wsparcia większych  placówek. Inicjatywa taka powinna być
prowadzona  przez  główny  ośrodek  biblioteczny  w  regionie,  ale  mogłaby  być  też  działaniem
oddolnym wychodzącym od mniejszych instytucji, czy też społeczności naukowej.

Wzajemne wsparcie może też polegać na współkatalogowaniu zbiorów. Większość małych
jednostek  nie  stać  na  zakup  oprogramowania  do  prowadzenia  katalogów  on-line.  Centralny
ośrodek lub konsorcjum kilku bibliotek mogłyby prowadzić takie katalogi dla mniejszych instytucji.
Problemem może  być  tu  oczywiście  brak  „mocy  przerobowych” biblioteki  wojewódzkiej.  Jeżeli
książki  znajdujące  się  w  zbiorach  mniejszych  bibliotek  są  już  opisane  w  katalogach  ośrodka
centralnego (co często  ma miejsce), wówczas  jest  to  głównie kwestia założenia osobnej  bazy i
skopiowania  do  niej  opisów.  To  jednak  również  musi  ktoś  zrobić,  a  jest  jeszcze  gorzej, jeżeli
konieczne  jest  opisanie  nowych  pozycji.  Biblioteka  wojewódzka  może  nie  dysponować
wystarczającą  liczbą  pracowników.  Jednocześnie  nie  można  po  prostu  umożliwić  pracownikom
mniejszych bibliotek dostępu do  programu, ponieważ zazwyczaj każda tzw.  „końcówka” systemu
również kosztuje.  Pracownicy ci  mogą też  nie mieć odpowiednich kwalifikacji.  Kwestię kosztów
można  rozwiązać  korzystając  z  darmowego  oprogramowania.  Warto  przy  tym  zauważyć,  że  w
przypadku mniejszych bibliotek katalogi mają głównie charakter prezencyjny – nie są konieczne np.
moduły  zamówień  on-line.  Niezależnie  od  tego, z  jakiego  oprogramowania  będą  korzystać
biblioteki, powinno ono być takie samo we wszystkich placówkach. Ułatwiłoby to m.in. szkolenie
pracowników,  co  jest  rozwiązaniem  drugiego  z  wymienionych  problemów.  W  przypadku
oprogramownia używanego przez bibliotekę wojewódzką, najlepiej byłoby, gdyby to ta biblioteka
organizowała szkolenia. W przypadku zaś oprogramowania darmowego szkolenia mogą prowadzić
również  bibliotekarze,  którzy już  korzystają z  danego  programu,  lub  np.  pracownik
„zaprzyjaźnionego” zakładu/instytutu bibliotekoznwastwa. W takiej sytuacji wysiłek organizacyjny i
finansowy związany z przeprowadzeniem odpowiednich warsztatów mógłby być rozłożony na kilka
ośrodków.

Podobną  współpracę  małe  i  duże  biblioteki  mogłyby  prowadzić  w  zakresie  tworzenia
repozytoriów. Większe biblioteki dysponują oprogramowaniem, serwerami i  know-how, a z kolei
mniejsze, lokalne biblioteki  mają często lepszy dostęp do wydawnictw o ograniczonym zasięgu.
Chodzi  tu  przede  wszystkim o  prace  lokalnych  twórców,  dokumenty  życia  społecznego  i  prasę
regionalną,  np.  dzienniki  miejskie,  fanziny,  a  nawet  gazetki  szkolne.  Jednocześnie,  ograniczony
zasięg  tych  wydawnictw  oznacza,  że  ich  autorzy  powinni  być  zainteresowani  możliwością
archiwizacji  w bibliotece cyfrowej  czy  repozytorium. Jak już  wspomniano,  udostępnianie wersji
elektronicznych wydawnictw o zasięgu lokalnym jest jednym ze sposobów na promocję biblioteki w
sieci  i  w  społeczności  lokalnej.  Jest  ona też  jednym z  zadań bibliotek  wojewódzkich.  Tak  więc
wszystkie zainteresowane strony wnoszą coś do tej współpracy i zarazem czerpią z niej korzyści.
Jeżeli  biblioteka wojewódzka nie gromadzi danego typu materiałów lub nie jest zainteresowana
współpracą,  to  grupa  mniejszych  bibliotek  może  wspólnie  podjąć  taką  inicjatywę.  Biblioteki
wynoszą ze współpracy wspomniane już korzyści, a ciężar organizacyjny i finansowy rozkłada się na
więcej podmiotów, co czyni całą operację prostszą i bardziej opłacalną.

Sieć  www  jest  obecnie  być  może  najlepszym  polem  do  współpracy  bibliotek,  która  to
współpraca  może  przyjmować  wiele  form.  Niestety,  badania  wskazują,  że  obecność  małych
bibiotek regionalnych w sieci jest bardzo słaba, a ich  kooperacja praktycznie nie istnieje. Nawet
najprostsza forma wspierania się nawzajem poprzez umieszczanie linków nie jest wykorzystywana.



Widać też wyraźnie, że bibliotekarze nie zdają sobie do końca sprawy z potencjału własnej strony
www. Wydaje się,  że konieczne jest  podjęcie inicjatywy w celu uświadomienia bibliotekarzy w
małych bibliotekach co do potrzeby posiadania strony internetowej oraz jej potencjału i możliwych
zastosowań.  Ta  inicjatywa  powinna  być  zarazem  formą  współpracy  między  bibliotekami,  jak  i
rodzajem wsparcia.
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Honorata Niemiec1

Współpraca bibliotek środowiska dolnośląskiego
w zakresie tworzenia bazy

Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola

Bibliotekarze  i  pracownicy  informacji  naukowej  należą  niewątpliwie  do  grona
twórców  społeczeństwa  informacyjnego.  Zajmują  się  przede  wszystkim  gromadzeniem
informacji  o  źródłach  literaturowych  oraz  organizacją  dostępu  do  wiedzy  poprzez
udostępnianie  serwisów  informacyjnych  i  baz  danych,  a  także  tworzeniem
wyspecjalizowanych katalogów.

W  ostatnich  latach  zauważa  się  wzrastające  zapotrzebowanie  użytkowników  na
szybkie  i  precyzyjne  źródła  informacji,  często  opracowywane  w  oparciu  o  zbiory  wielu
bibliotek.  Powstają one zazwyczaj  przy współpracy instytucji  zainteresowanych tego typu
projektami.  Taką  kompleksową  informację  oferują  m.  in.  katalogi  rozproszone  oraz
centralne. Dostarczają one szybkiej i globalnej informacji, przy równoczesnym uproszczeniu
poszukiwania  literatury  naukowej  –  dzięki  zastosowaniu  jednego  interfejsu  możliwe  jest
wyszukiwanie  w  kilku,  kilkunastu  lub  kilkudziesięciu  bibliotekach,  bez  konieczności
przeszukiwania  poszczególnych  katalogów.  Odnalezione  rekordy  zawierają  dane
bibliograficzne  poszukiwanych  pozycji  oraz  informacje  dotyczące  lokalizacji  książki  czy
czasopisma. Katalogi usprawniają obsługę czytelników w skali regionu lub całego kraju. Służą
też  doskonaleniu  informacji  o  gromadzonych  zbiorach.  Dostęp  do informacji  o  zasobach
stwarza możliwość  racjonalnego zarządzania  zasobami  bibliotek,  co jest  niezwykle  ważne
przy  podejmowaniu  decyzji  o  zakupie  literatury.  Korzyści  z  posiadania  takiego  narzędzia
zachęcają do szukania nowych form współpracy bibliotek danego środowiska, ku pożytkowi
także ogółu społeczeństwa informacyjnego.

Spośród  bibliotek  krajowych  największym  dorobkiem  w  tworzeniu  centralnych
katalogów  może  poszczycić  się  Biblioteka  Narodowa,  która  opracowuje  takie  bazy  jak:
Centralny  Katalog  Książek  Zagranicznych,  Centralny  Katalog  Czasopism  Zagranicznych,
Centralny Katalog Czasopism Polskich, Centralny Katalog Czasopism Polskich – kalendarze .
Wśród innych krajowych i regionalnych inicjatyw należy wymienić:

 BAZTECH (Baza  Danych  o  Zawartości  Polskich  Czasopism  Technicznych)  –  jest
bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z
zakresu  nauk  technicznych  oraz  wybranych  czasopism  z  zakresu  nauk  ścisłych  i
ochrony środowiska. Powstała w 1998 r. i rejestruje artykuły z ponad 500 polskich
periodyków. W projekcie uczestniczą 22 biblioteki akademickie [1].

 CKCZ (Centralny  Katalog  Czasopism  Zagranicznych  w  Polskich  Bibliotekach
Medycznych) – obejmuje zasoby 56 bibliotek uczelni medycznych, a także Głównej
Biblioteki  Lekarskiej  i  jej  16  oddziałów  terenowych  oraz  wielu  instytutów  resortu
zdrowia,  PAN  i  innych  ośrodków  posiadających  w  swoich  zbiorach  czasopisma
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biomedyczne.  Katalog  zawiera  informacje  o  5308  tytułach  czasopism  i  1515
dodatkach za lata 1990-2009 [2].

 CKTCZ (Centralny Katalog Wydawnictw Ciągłych) – baza posadowiona na serwerze
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, tworzona przez biblioteki konsorcjum
VTLS  m.in.  Bibliotekę  Główną  Akademii  Pedagogicznej  w  Krakowie,  Bibliotekę
Jagiellońską,  Bibliotekę  Główną  Akademii  Ekonomicznej,  Akademię  Górniczo-
Hutniczą,  Akademię  Rolniczą  i  Papieską  Akademię  Teologiczną  w  Krakowie  oraz
biblioteki uniwersyteckie w Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu i Toruniu [11].
Katalog powstał w 1995 r., zawiera opisy bibliograficzne ponad 22 tys. wydawnictw
ciągłych  polskich  i  zagranicznych.  W  2002  r.  został  przejęty  przez  Narodowy
Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT [13].

 CZASOPISMA  ZAGRANICZNE  W  POZNANIU –  baza  zawiera  informacje  o
drukowanych  czasopismach  zagranicznych  gromadzonych  przez  50  bibliotek  i
placówek informacyjnych miasta Poznania. Katalog rejestruje około 9,8 tys. tytułów
czasopism wydanych w latach 1982–2007. Od 2009 r. baza nie jest uaktualniana [4].

 FIDES (Federacja Bibliotek Kościelnych) – baza została powołana przez Konferencję
Episkopatu  Polski  w  1995  r.  Zrzesza  obecnie  84  biblioteki,  w  tym  większość  to
biblioteki wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, a
także  biblioteki  diecezjalne  i  zakonne.  Podstawowym  celem  Federacji  jest
usprawnianie działalności krajowych bibliotek kościelnych, wdrażanie w nich nowości
technologicznych,  a  w  szczególności  koordynacja  prac  nad  komputeryzacją  tych
bibliotek  [6].  W  ramach  FIDES  została  uruchomiona  multiwyszukiwarka  dla
komputerowych baz bibliotecznych [5].

 KARO (Katalog  Rozproszony  Bibliotek  Polskich)  –  powstał  w  2001  r.  i  umożliwia
przeszukiwanie  rozproszonych  zasobów  według  typów  bibliotek  (np.  techniczne,
artystyczne, humanistyczne) lub zasięgu geograficznego (np. Polska, Świat, Białystok)
[7].

 NUKAT (Narodowy  Uniwersalny  Katalog  Centralny)  –  katalog  centralny  polskich
bibliotek  naukowych  i  akademickich,  tworzony  od  2002  r.  metodą
współkatalogowania, w którym uczestniczy ponad 1,1 tys. bibliotekarzy z 81 bibliotek.
Zawartość  katalogu  stanowią  rekordy  bibliograficzne  oraz  rekordy  kartoteki  haseł
wzorcowych. Oprócz rekordów wprowadzanych na bieżąco NUKAT zawiera wszystkie
rekordy bibliograficzne z Centralnego Katalogu Czasopism (dawne CKTCz) i wszystkie
rekordy haseł wzorcowych z Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych [3].

 POLANKA –  katalog  stworzony  i  udostępniany  przez  Uniwersytet  Warszawski;
wspólny katalog bibliotek anglistycznych na polskich uniwersytetach. Do współpracy
w  jego  tworzeniu  przystąpiły  biblioteki  Uniwersytetu  Warszawskiego  (Instytut
Anglistyki,  Ośrodek  Studiów  Brytyjskich,  Uniwersyteckie  Kolegium  Kształcenia
Nauczycieli  Języka  Angielskiego,  Ośrodek  Studiów  Amerykańskich)  oraz  biblioteki
anglistyczne uniwersytetów z Katowic, Krakowa, Lublina, Opola, Poznania i Torunia.
Katalog aktualizowany do 2005 r., od 2009 r. udostępniany przez multiwyszukiwarkę
FIDKAR [12].

 WKLBN (Wirtualny  Katalog  Lubelskich  Bibliotek  Naukowych)  –  umożliwia
równoczesne  wyszukiwanie  informacji  o  zbiorach  pięciu  lubelskich  bibliotek
naukowych:  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej,  Biblioteki
Uniwersyteckiej  Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego,  Wojewódzkiej  Biblioteki
Publicznej im. H. Łopacińskiego, Biblioteki Politechniki Lubelskiej i Biblioteki Głównej



Uniwersytetu Przyrodniczego.  Możliwe jest także wyszukiwanie w katalogu jednej,
wybranej biblioteki [14].
Czasopisma są ważnym ogniwem w komunikacji naukowej. Dzięki nim użytkownik ma

szybki dostęp do wiadomości aktualnych, które w obecnych czasach oraz w dobie niezwykle
dynamicznego rozwoju nauki, mają duże znaczenie. Stanowią one szerokie forum wymiany
myśli naukowej, a dla czytelników są aktualnym i cennym źródłem wiedzy.

W  celu  zapewnienia  szybkiej  i  pełnej  informacji  o  naukowych  czasopismach
zagranicznych i bazach danych gromadzonych przez środowisko naukowe Wrocławia i Opola
stworzono  bazę  Czasopisma  zagraniczne  w  bibliotekach  Wrocławia  i  Opola.  Dzięki
udostępnianiu  jej  w  Internecie  ma  ona  szeroki  zasięg  odbiorców  i  cieszy  się  dużym
zainteresowaniem użytkowników innych bibliotek w kraju.

Baza  Czasopisma  zagraniczne  w  bibliotekach  Wrocławia  i  Opola (pierwotnie
Czasopisma  zagraniczne  Wrocławia)  jest  tworzona  od  1991  r.  przez  Bibliotekę  Główną
Politechniki Wrocławskiej przy współpracy bibliotek innych wyższych uczelni oraz instytucji
naukowych  Wrocławia  i  Opola.  Projekt  opracowania  bazy  komputerowej  i  wydania
drukowanego  katalogu  został  przyjęty  przez  Kolegium  Dyrektorów  Bibliotek  Uczelni
Wrocławskich, a jego realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji
Naukowej.

Wśród głównych przyczyn powstania bazy jako najważniejszą należałoby wymienić
problemy finansowe bibliotek w okresie transformacji ustrojowej w Polsce, a co za tym idzie
trudności  w  polityce  gromadzenia  zbiorów.  W  zaistniałej  sytuacji  należało  znaleźć  nowe
rozwiązanie  –  narzędzie,  które  byłoby  pomocne  w  podejmowaniu  decyzji  dotyczących
gromadzenia  drogich  zagranicznych  czasopism  i  baz  danych.  Twórcom  takiego  narzędzia
zależało, aby mogło ono spełniać podwójną rolę: było źródłem informacji dla czytelników i
jednocześnie służyło koordynacji  zakupów. Powstała w ten sposób baza zawierała dane o
czasopismach  zagranicznych  prenumerowanych  w  bibliotekach  Wrocławia.  Dokonując
wyboru  czasopism tylko  z  prenumeraty,  pomijając  przy  tym dary  i  wymianę,  decydujący
wpływ miały takie czynniki jak:

 największa przydatność i poczytność czasopism prenumerowanych,

 ciągłość dostaw,

 terminowość dostaw,

 wysoki koszt zakupu (koordynacja miała przynosić oszczędności).
W 1991 r.  do współpracy w tworzeniu bazy przystąpiło 11 instytucji  Wrocławia.  Z

każdym rokiem przybywało uczestników tego przedsięwzięcia, co pokazano w tabeli  1. W
2004 r. baza została poszerzona o zasoby z dwóch bibliotek Opola. Obecnie aktualizuje je 25
instytucji. 

Wszystkie biblioteki,  nawet te, które przystąpiły do współpracy później,  uzupełniły
swoje dane począwszy od 1991 r. Jednak należy zaznaczyć, że baza nie zawiera informacji o
czasopismach  z  byłych  krajów  Demokracji  Ludowej  i  ZSRR,  których  prenumerata  została
wstrzymana przed 1995 r.

Tab. 1. Biblioteki współtworzące bazę
Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola

Nazwa Biblioteki
Rok

przystąpienia

Akademia Ekonomiczna. Biblioteka Główna 1991



Akademia Medyczna. Biblioteka Główna 1991

Akademia Muzyczna. Biblioteka Główna 1991

Akademia Sztuk Pięknych. Biblioteka Główna 1991

Akademia Wychowania Fizycznego. Biblioteka Główna 1991

Biblioteka Kapitulna 1997

Centrum Badawczo-Projektowe Miedzi „CUPRUM” Spółka z o.o. 
Biblioteka Techniczna

1994

Dolnośląska Biblioteka Publiczna 1996

Dolnośląska Szkoła Wyższa. Biblioteka 2005

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych. Biblioteka 1996

Instytut Elektrotechniki. Biblioteka 1997

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Biblioteka 1991

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów Sp. z o.o. 
Biblioteka

1996

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Biblioteka 1991

Muzeum Narodowe. Biblioteka 1997

Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium 
Duchowne. Biblioteka

1996

Politechnika Opolska. Biblioteka Główna 2004

Politechnika Wrocławska. Biblioteka Główna i OINT 1991

Poltegor – Instytut. Instytut Górnictwa Odkrywkowego. Biblioteka 1996

Poltegor – Projekt. Spółka z o.o. Biblioteka Naukowo-Techniczna 1996

Uniwersytet Opolski. Biblioteka Główna 2004

Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna 1991

Uniwersytet Wrocławski. Biblioteka Uniwersytecka 1991

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych. Biblioteka Główna 1996

Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka 1991

Źródło: opracowanie własne

Wśród uczestników przedsięwzięcia jest:
 12 bibliotek państwowych szkół wyższych, 

 6 bibliotek instytutów naukowych, 
 2 bibliotek PAN, 

 1 biblioteka publiczna, 
 1 biblioteka prywatnej szkoły wyższej, 

 a także „Ossolineum”, Biblioteka Kapitulna i Biblioteka Muzeum Narodowego.
Prace nad bazą są koordynowane przez Bibliotekę Politechniki Wrocławskiej, a najważniejsze
z nich to:

 sporządzanie/generowanie,  dla  bibliotek  współpracujących,  wydruków  (plików)
umożliwiających przygotowanie zmian tytułów i zasobów,

 przygotowanie  przez  wszystkie  biblioteki  poprawek,  naniesienie  rezygnacji  z
poszczególnych  tytułów  oraz  podanie  opisów  nowych  tytułów,  zgodnie  z  podaną
instrukcją,

 weryfikacja danych od bibliotek np. poprawność nazwy wydawcy, numeru ISDN itp.
  aktualizacja bazy na podstawie otrzymanych materiałów.

Biblioteki współpracujące otrzymują od Biblioteki Politechniki Wrocławskiej: 



 Raport  obejmujący  dotychczas  prenumerowane  czasopisma  i  bazy  danych.  Każda
instytucja w oparciu o tak skonstruowany dokument nanosi zmiany w pliku, używając
bądź czerwonej czcionki, bądź też innego wyróżnika (załącznik 1);

 Formularz  nowych  tytułów  (załącznik  2),  który  jest  wypełniany  przez  każdą  z
placówek współpracujących. Formularz jest wysyłany do bibliotek również w wersji
elektronicznej, dzięki czemu może być kopiowany w dowolnej ilości, w zależności od
liczby nowych tytułów;

 Klasyfikację tematyczną (opartą na Polskiej Klasyfikacji Tematycznej / Red. Eugeniusz
Ścibor).  Biblioteki  w  oparciu  o  tę  klasyfikację  nadają  nowo  wprowadzanemu
czasopismu kod, dzięki czemu użytkownik może wyszukać literaturę na dany temat;

 Kartę  opisu  nowego  tytułu  (załącznik  3)  –  jest  to  instrukcja  nie  tylko  nowych
nabytków,  ale  może  też  służyć  do  wprowadzania  zmian,  np.  tytułu,  wydawcy,
częstotliwości, ISSN-u, kraju wydania, języka wcześniej zgłoszonego tytułu. Wszystkie
zmiany mogą być  również  nanoszone  na raportach  dotychczas  prenumerowanych
czasopism.

Praca nad bazą wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony biblioteki koordynującej,
jak również instytucji uczestniczących w projekcie. 

W 1998 r. bazę udostępniono w Internecie poprzez witrynę Biblioteki Głównej i OINT
Politechniki  Wrocławskiej  (http://www.biblioteka.pwr.wroc.pl).  W  zakładce  „Katalogi”
znajduje się wejście do bazy Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola. 

Do 2006 r. funkcjonowała ona w systemie APIN, jesienią 2007 r. nastąpiła konwersja
danych  do  systemu  ALEPH.  W  związku  z  konwersją  bazy  dane  o  czasopismach,  które
zaprzestano  prenumerować,  a  następnie  wznowiono  ich  subskrypcję,  nie  zostały
przeniesione.  Informacje  te  zostały  skorygowane  ręcznie,  w  oparciu  o  dane  z  katalogu
drukowanego. Baza zawiera 4226 rekordów (stan na dzień 16.03.2010), w tym:

 3734 tytuły w wersji drukowanej, 
 428 rekordy czasopism elektronicznych oraz serwisów, 

 64 opisy baz danych. 
W 2010 r. wprowadzono 113 nowych tytułów, bieżąca prenumerata wynosi 1645 tytułów. W
2009 r. Biblioteka Politechniki wprowadziła do katalogu dodatkowe informacje o kolekcjach
zbiorów gromadzonych przez Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu, która posiada liczną
sieć bibliotek wydziałowych, instytutowych i zakładowych.

Rys. 1. Rekord bibliograficzny czasopisma elektronicznego



Źródło: http://aleph.bg.pwr.wroc.pl

Obecnie  dopracowywane  są  różne  raporty  niezbędne  dla  dalszego  efektywnego
aktualizowania  bazy.  Po  jej  uruchomieniu  w  systemie  ALEPH  nie  opracowano  jeszcze
programów analizujących jej wykorzystywania przez użytkowników. Można jednak sądzić, że
cieszy się ona dużym zainteresowaniem, gdyż pojawiają się ciągle jeszcze pytania o wersję
drukowaną.  Istotną  zaletą  bazy  jest  jej  szybka  aktualizacja  –  informacje  o  tytułach
prenumerowanych na dany rok ukazują się już w pierwszym kwartale tego roku.

Baza  umożliwia  poszukiwania  m.in.  według:  nazw/tytułów,  ISSN-u,  kraju  wydania,
nazw  wydawców,  klasyfikacji  tematycznej,  biblioteki  gromadzącej  czasopismo,  roku
prenumeraty, a także postaci fizycznej dokumentu (wersja elektroniczna, drukowana, baza).
Rekord bibliograficzny (rys. 1) jest bardzo uproszczony i  zawiera podstawowe informacje,
takie  jak:  tytuł,  wydawcę,  częstotliwość,  ISSN,  hasło  przedmiotowe,  numer  systemowy  i
bibliotekę, przez którą czasopismo jest kupowane. 

Dla czasopism i serwisów elektronicznych rekord jest poszerzony o pole uwag (dostęp
wyłącznie w sieci  komputerowej  uprawnionej  instytucji  oraz  informację,  od którego roku
wersja elektroniczna tytułu jest dostępna). W przypadku tytułów elektronicznych możliwe
jest przejście z rekordu do pełnotekstowej wersji czasopisma, jeżeli oczywiście użytkownik
jest uprawniony do korzystania z danego czasopisma lub serwisu (rys. 2).

Rys. 2. Widok pełnego tekstu czasopisma elektronicznego



Źródło: opracowanie własne na podstawie http://aleph.bg.pwr.wroc.pl

W latach 1991-2005 ukazywał się drukowany odpowiednik bazy pod nazwą  Wykaz
wydawnictw  ciągłych  gromadzonych  w  wybranych  bibliotekach  naukowych  Wrocławia.
Projekt  wydawnictwa  zatwierdziło,  podobnie  jak  koncepcję  powstania  bazy  –  Kolegium
Dyrektorów  Bibliotek  Uczelni  Wrocławskich.  Katalog  został  zarejestrowany  jako
wydawnictwo ciągłe i otrzymał ISSN 1428-4472. Tytuł Katalogu był kilkakrotnie zmieniany,
ostatnia jego wersja,  do zaprzestania  wydawania w 2005 r.,  brzmiała  Katalog Czasopism
Zagranicznych – Tytuły czasopism prenumerowane w bibliotekach Wrocławia i Opola.

Pierwsza  edycja  wydawnictwa  posiadała  wyłącznie  alfabetyczny  wykaz  tytułów
czasopism.  W  latach  następnych  poszerzono  treść  o  indeks  tematyczny,  a  także
zamieszczono wykaz  Baz danych na dyskach optycznych wraz z krótką charakterystyką. W
1998 r. rozdział o bazach wzbogacono o serwisy on-line. Zawarte w nim informacje to, m. in.:
nazwa  bazy,  kod  biblioteki  prenumerującej  bazę,  zasięg  czasowy  gromadzenia,  krótka
charakterystyka bazy lub serwisu.

Główne zalety bazy Czasopisma zagraniczne w bibliotekach Wrocławia i Opola to m.
in.:

 Zapewnienie dostępu do nowoczesnego źródła informacji, gwarancja zlokalizowania
wyszukanej informacji, a w konsekwencji szybki dostęp do poszukiwanej literatury.

 Dzięki  zastosowaniu  jednego  źródła-interfejsu  eliminowanie  czasochłonnego
poszukiwania informacji na temat rozproszonej literatury czasopiśmienniczej.

 Ułatwienie  pracy  agendom  bibliotecznym,  które  zajmują  się  wyszukiwaniem
literatury na dany temat (oddziały informacji naukowej i katalogowej), a następnie
sprowadzaniem  wyszukanych  pozycji  lub  wskazaniem  lokalizacji  (wypożyczalnie
międzybiblioteczne).



 Możliwość kontrolowanego poszerzania bazy o informacje na temat innych zasobów
bibliotek,  np.:  czasopism  pochodzących  z  wymiany,  która  jest  ważnym  i  cennym
sposobem nabywania literatury.  Wymiana jest dość stabilną metodą pozyskiwania
materiałów,  dlatego  takie  nabytki  można  włączyć  do  katalogu.  Uzupełnienie  to
byłoby  również  zgodne  z  sugestiami  wielu  bibliotek  współpracujących,  jak  i
użytkowników.

 Integracja dolnośląskiego środowiska bibliotekarskiego. Dzięki wymianie doświadczeń
i  sugestiom  bibliotekarzy  uczestniczących  w  projekcie,  baza  rozwija  się,  czego
przykładem może być wprowadzenie do katalogu informacji o bibliotekach instytucji,
które posiadają placówki wydziałowe, instytutowe czy katedralne. Jest to ogromne
ułatwienie  dla  użytkowników,  którzy  otrzymują  precyzyjną  informację  o lokalizacji
literatury w przypadku dużego rozproszenia sieci danej placówki bibliotecznej.

 Ogólnodostępne narzędzie dla decydentów służące koordynacji gromadzenia zbiorów
drogą zakupów.

 Ułatwienie  wyszukania  i  zlokalizowania  potrzebnej  literatury  w  mieście/regionie.
Studenci w przypadku braku poszukiwanego zasobu we własnej bibliotece sami mogą
odnaleźć potrzebne materiały.

Po kilkunastu latach funkcjonowania bazy widać, że idea jej stworzenia była bardzo cenna i
przynosi  korzyści  użytkownikom  oraz  bibliotekarzom.  Wydaje  się,  że  w  przyszłości
zapotrzebowanie  na  informację  o  czasopismach  w  środowisku  dolnośląskim  nie  będzie
malało,  ale  wręcz  rosło.  Dalszy  rozwój  katalogu  będzie  zależny  przede  wszystkim  od
sygnalizowanego zapotrzebowania użytkowników na nowe i dodatkowe informacje.



Załącznik 1. Fragment raportu otrzymanego od Biblioteki AWF we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska Wrocław, 04.12.2009
Biblioteka Główna i OINT
Oddział Czasopism

Czasopisma Zagraniczne w Bibliotekach Wrocławia i Opola 
Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego

000000558    (wersja drukowana)
Acta Psychologica.
ISSN: 0001-6918            Wydawca: North - Holland. 
Częstotliwość: Miesięcznik Kraj: Holandia                               Język: angielski
Klasyfikacja tematyczna: Psychologia - 10
......... Roczniki .......................................................UWAGI...................................................................

2005 WR
2006 WR
2007 WR
2008 WR
2009 WR
2010 rezygnacja z prenumeraty

_________________________________________________________________________________________
000003570    (baza danych)

Ebsco - eIFL Direct [Dokument elektroniczny].
ISSN:             Wydawca: EBSCO Publishing. 
Częstotliwość: Aktualizowany na bieżąco            Kraj: Stany Zjednoczone          Język: angielski

Klasyfikacja tematyczna: Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk humanistycznych i społecznych -
22 ......... 

Roczniki .......................................................UWAGI...................................................................
2009 WR
2010 WR



Załącznik 2. Formularz nowych tytułów

 

ISSN ............................................... TEMAT ................................................................................................................

KRAJ ...................... JĘZYK ......................................... WYDAWCA .................................................................

UKAZUJE SIĘ: .................. x w roku

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 X     X – tytuł
w tym roku
gromadzony

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

2007 2009

2008 2010



Załącznik 3. Karta opisu nowego tytułu

INSTRUKCJA
KARTA OPISU NOWEGO TYTUŁU

      1991 X    1993 X    1995 X    1997 X    1999 X    2001 X    2003 X    2005 X          X  - tytuł
      1992 X    1994 X    1996 X    1998 X    2000 X    2002 X    2004 X    2006 X                w tym roku
      2007 X    2009 X                                                                                                                gromadzony
      2008 X    2010 X 
TYTUŁ:   ANALYTICAL CHEMISTRY

TYTUŁ
POPRZ.: ...................................................................................................................................

ISSN:     0003-2700                   TEMAT:    CHEMIA

KRAJ:   USA                          JĘZYK:     ANGIELSKI            WYDAWCA:  AMERICAN CHEMICAL
                                                                                                                                   SOCJETY

UKAZUJE SIĘ:  24  x  w roku

WYPEŁNIANIE POSZCZEGÓLNYCH PÓL

1991 X przy roku oznacza, że tytuł był/jest w danym roku gromadzony.
1992 Prosimy o zaznaczenie kółeczkiem znaku X przy latach gromadzenia tytułu w Państwa 

Bibliotece.
1993 W przypadku selekcji czasopisma z danego roku, prosimy przekreślić znak X przy tym roku.
…
…
…
2009
2010

TYTUŁ Tytuł (i podtytuł) nowego czasopisma.

TYTUŁ POPRZ Wypełnić, jeśli nastąpiła zmiana tytułu (należy podać rok  zm. tyt.).

ISSN Nr ISDN

TEMAT Tematyka czasopisma. Koniecznie należy posłużyć się załączonymi kodami klasyfikacji 
tematycznej.

KRAJ Kraj wydawcy czasopisma.

JĘZYK Język.

WYDAWCA Nazwa wydawcy czasopisma.

UKAZUJE SIĘ Częstotliwość. W przypadku tytułów nieregularnych należy wpisać "nieregularne”.
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Barbara Mauer-Górska1

Ochrona i promocja zdrowia w usługach informacyjnych
 bibliotek publicznych

Zagadnienia z nauk medycznych i wiedzy o zdrowiu można uznać za obecne w polskiej
praktyce bibliotecznej, w realizacji  potrzeb potencjalnych odbiorców bibliotek publicznych
oraz programach dydaktycznych lub wychowawczych w szkołach.

W omówieniu  usług  bibliotecznych  należy  rozważyć  problem organizacji  nie  tylko
zasad doboru księgozbiorów o tematyce ochrony i promocji zdrowia, ale też udział bibliotek
publicznych i szkolnych w edukacji prozdrowotnej.

Tematy  promowania  zdrowego  stylu  życia,  profilaktyki  i  wiedzy  o  zdrowiu  są
podejmowane w prasie, radiu i telewizji, bo zawsze znajdą zainteresowanie odbiorców. Służą
jednak  często  do  propagowania  sprzedaży  produktów  o  działaniu  zdrowotnym.  Czy  w
doborze  zagadnień  uwzględnia  się  faktyczne  nimi  zaciekawienie?  Czy  wynikają  z
proponowanych  społeczeństwu  świadczeń  diagnostycznych  lub  leczniczych  w  ramach
narodowego programu zdrowia? W argumentacji udziału bibliotek publicznych i szkolnych w
promowaniu  wiedzy  o  zdrowiu  uzasadnieniem  będą  przedstawione  w  dalszej  części
rozdziału:

 międzynarodowe programy edukacyjne Światowej Organizacji Zdrowia,

 edukacja informacyjna z wiedzy o zdrowiu,
 nowe kompetencje zawodowe bibliotekarzy.

Nowy  obszar  informacyjny  o  tematyce  zdrowia  wymaga  przygotowania  serwisów
informacyjnych,  bibliotek  wirtualnych,  blogów  tematycznych  i  współpracy  z  otoczeniem
społecznym  biblioteki  publicznej.  Internetowe  zasoby  wymagają  oceny  pod  względem,
jakości i wiarygodności podawanych w nich danych.

Główne założenia w modelu edukacyjnym SCONUL polegają na wyznaczeniu etapów
poznania  przez  użytkownika  procesu  wyszukiwania  informacji  [5].  Na  poszczególnych
poziomach  kształcenia  powinny  być  sprawdzone  rezultaty  dydaktyczne.  Sprawność
informacyjną użytkowników wyznacza  siedem poziomów umiejętności  informacyjnych.  Są
nimi,  począwszy  od  ustalenia  świadomości  potrzeby  informacyjnej,  kolejne  stopnie
umożliwiające poznanie  sposobów ich realizacji  przez lokalizację źródeł,  budowę strategii
wyszukiwania,  aż  do  tworzenia  nowej  wiedzy.  Zestaw  siedmiu  kryteriów  kształcenia
umiejętności  informacyjnych tworzy model edukacji  użytkowników i  wypełnia braki,  jakie
mogą pojawić się w procesie wyszukiwania informacji.

Zbadanie  poziomu  umiejętności  informacyjnych  i  opracowanie  odpowiednich
tematów szkoleń użytkowników z zakresu informacji naukowej medycznej staje się częstym
problemem badawczym oraz pierwszoplanowym zadaniem polskich bibliotek w komunikacji
społecznej.  Kształcenie  sprawności  wyszukiwania  przez  studentów  i  pracowników
naukowych  polskich  uczelni  medycznych  jest  widocznym  tematem,  dyskutowanym  przez
bibliotekarzy  w  ramach  ogólnopolskich  konferencji  naukowych.  W  programie  szkolenia
użytkowników na 17. Konferencji Bibliotek Medycznych w Poznaniu w dniach 3-5.06.1998 r.
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uzgodniono  dwa  etapy  kształcenia  umiejętności  informacyjnych,  które  są  realizowane  w
ramach przedmiotów: przysposobienie biblioteczne i  podstawy informacji  naukowej [9, s.
31-39].  Kształcenie  użytkowników  informacji  medycznej  omawiano  również  na  25.
Jubileuszowej  Konferencji  Problemowej  Bibliotek  Medycznych  w  Lublinie  i  Kazimierzu
Dolnym  w dniach  12-14.06.2006  r.  [11].  Dyskutowane  przez  uczestników  tej  konferencji
różne  kryteria  oceniające  umiejętności  informacyjne  użytkowników  polskich  bibliotek
medycznych  warto  rozpoznać  wśród  bibliotek  publicznych.  Można  przypuszczać,  że
wykazane  braki  sprawności  w  wyszukiwaniu  potrzebnych  informacji  wśród  studentów  i
pracowników  medycznych  są  wynikiem  niezauważonej  funkcji  społecznej  bibliotek
szkolnych, publicznych i naukowych w systematycznej edukacji informacyjnej.

W  kontekście  związków  przyczynowo-skutkowych  można  umieścić  umiejętności
informacyjne o zdrowiu (ang. health information literacy). W konotacji tego terminu znajdują
się indywidualne sytuacje, w jakich znajdują się ludzie, poszukujący rozwiązań w zależności
od stanu zdrowia lub świadomości przyjęcia postaw profilaktycznych. Jest to obszar udziału
wielu  instytucji  uczestniczących  bezpośrednio  w  planowaniu  i  sprawowaniu  opieki
zdrowotnej  oraz  profilaktyki  zdrowia.  Wielu  autorów  piśmiennictwa  z  bibliotekarstwa  i
medycyny  promuje  partnerstwo  w  edukacji  zdrowotnej  w  różnych  społecznościach  na
świecie,  podkreślając  współpracę wszystkich typów bibliotek  w ogólnokrajowych sieciach
bibliotecznych z ośrodkami informacji dla pacjentów.

Międzynarodowe,  krajowe  i  lokalne  organizacje  medyczne  podejmują  działania
zmierzające do rozpowszechniania programów społecznych, promujących wartość zdrowia.
Edukacja  i  umiejętności  w  zakresie  wiedzy  o  zdrowiu  są  wspólnymi  czynnikami,
determinującymi rozwój świadomości społeczeństwa. Przyczyniają się do zdobycia zdolności
rozumienia oraz stosowania informacji o zdrowiu [10, s. 292].

Określenie  umiejętności  informacyjnych  z  zakresu  ochrony zdrowia  zawiera  Karta
Ottawska  z  1996  r.,  dokument  o  międzynarodowym  znaczeniu  w  popularyzowaniu
społecznego  ruchu  promującego  zdrowie.  Według  zawartej  w niej  definicji,  umiejętności
informacyjne są „zdolnościami człowieka do poznania, zrozumienia i zastosowania informacji
z ochrony zdrowia jako wartości ogólnospołecznych” [10, s. 292].

Koncepcja  powiązania  edukacji  informacyjnej  z  przekazem  wiedzy  o  zdrowiu,  za
pośrednictwem  nowych  mediów,  jest  w  XXI  wieku  ideą  nieograniczoną  zasięgiem
oddziaływania i pod względem geograficznym. U podstaw popularyzacji ruchu promowania
zdrowego  stylu  życia  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  znajdują  się  założenia  dla
działalności instytucji społecznych [13, s. 42]. Zakres tego typu działań mieści się w terminie
zdrowie publiczne i oznacza: „wiedzę ukierunkowaną na rozpoznanie stanu zbiorowości w
celu rozwiązywania głównych lub ważniejszych problemów zdrowotnych populacji” [13, s.
40].  W tym znaczeniu jest  interdyscyplinarną dziedziną wiedzy,  rozwijającą  się  w drugiej
połowie  XX  wieku.  Problematyka  badawcza  zdrowia  publicznego  obejmuje  analizę  stanu
zdrowia  społeczeństwa  i  jego  poprawę,  zapobieganie  chorobom,  promowanie  postaw
indywidualnych w zakresie profilaktyki  poprzez zbiorowe inicjatywy społeczeństwa [13, s.
49].

W  latach  osiemdziesiątych  XX  wieku  Światowa  Organizacja  Zdrowia  opracowała
dokumenty organizacyjne w celu rozpowszechnienia międzynarodowej polityki zdrowotnej
[12, s. 36]. W 1985 r. powstał dokument programowy, zawierający podstawy promowania
polityki zdrowotnej dla wszystkich grup społecznych ze szczególnym uwzględnieniem: ludzi
starszych,  mniejszości  narodowościowych, niepełnosprawnych,  chorych psychicznie i  osób
dotkniętych ubóstwem. Szczegółowe zadania zgrupowano w czterech działach dotyczących:



międzynarodowej polityki  zdrowotnej,  oceny stylu życia,  analizy  stanu opieki  zdrowotnej,
ochrony środowiska naturalnego i społecznego.

Promocja  zdrowia  jest  strategią  na  rzecz  zdrowia.  Określa  się  ją  jako  „sztukę
interwencji  w  systemy  społeczne  i  zachęcenie,  aby  rozwijały  się  w  kierunku  zdrowych
środowisk”  [19,  s.  423].  Podstawowym  czynnikiem  jest  w  nich  edukacja  prozdrowotna,
realizująca  koncepcję  holistyczną  w  rozumieniu  zdrowia:  przez  przekazywanie  wiedzy  i
przyjęcie  postaw  oraz  wartości  umiejętnego  zdrowego  stylu  życia  [19,  s.  421].
Interdyscyplinarne  powiązania  edukacji  prozdrowotnej  pochodzą  z  nauk  medycznych,
początkowo higieny szkolnej, następnie medycyny szkolnej i medycyny wieku rozwojowego.

Strategia promocji zdrowia, według koncepcji Światowej Organizacji Zdrowia, polega
na  edukacji,  realizowanej  w  szkole  w  programach  nauczania  i  działalności  pozaszkolnej,
aktywizującej całe środowisko, uczniów, nauczycieli,  wychowawców, a także rodziców. Jej
głównym  celem  jest  kształtowanie  umiejętności  zdrowego  stylu  życia  [19,  s.  421].
Zagadnienie  promocji  zdrowia  w polskiej  opiece zdrowotnej  bardziej  reprezentuje  model
profilaktyczny.  Uwzględnia  się  w  nim  przede  wszystkim  zapobieganie  chorobom  i
eliminowanie czynników ryzyka, np. palenia tytoniu, niewłaściwego odżywiania.

Do społecznego ujęcia strategii promowania zdrowia przyczyniła się Karta Ottawska z
1986  r.,  zawierająca  praktyczne  propozycje  realizacji  koncepcji  socjologicznej  [12,  s.  37].
Wpłynęła  na  powstanie  w  1988  r.  ruchu  społecznego,  nazwanego  Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Zdrowych Miast (International Healthy Cities) [18].

W  Polsce  tego  typu  organizacje  społeczne  zaczęły  powstawać  w  latach
dziewięćdziesiątych  ubiegłego  stulecia  [16].  Większość  inicjatyw  uwzględnia  działania  na
rzecz poprawy warunków życia i stanu zdrowia polskiego społeczeństwa.

Rys. 1. Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – miasta członkowskie tworzące sieć

Źródło: http://www.szmp.pl

Na  podstawie  opisów  akcji  profilaktycznych  podejmowanych  w  polskich  miastach
wynika, że tworzą je głównie instytucje odpowiedzialne za usługi zdrowotne. Brak jest w nich
bibliotek publicznych. Nadal więc niewykorzystane są ich możliwości w zakresie informacji i
edukacji.

Realizację  edukacji  społecznej  w  opisanym  modelu  edukacji  społecznej  należy
rozpocząć  od  poznania  cech  społeczno-demograficznych  [1,  s.  14].  W ocenie  środowiska
społecznego  wzięto  pod  uwagę  życie  społeczeństwa,  zaś  w  szczególności:  spełnienie



warunków mieszkaniowych, stan bezpieczeństwa i spójności socjalnej, opiekę nad osobami
starszymi  oraz  przewlekle  chorymi.  W  planowanych  działaniach  okazało  się  potrzebne
wzmocnienie więzi  sąsiedzkich, podniesienie poziomu nauczania w szkołach i  zwiększenie
aktywności  fizycznej  młodzieży.  Należy  zauważyć,  że  wyznaczono  w  nich  szczegółowe
zadania dla wszystkich rodzajów instytucji, w tym także bibliotek publicznych oraz środków
komunikacji masowej [1, s. 14].

Podobne rozwiązania organizacji systemu edukacyjnego proponują szkoły promujące 
zdrowie, współpracujące z instytucjami znajdującymi się w otoczeniu społecznym.

Rys. 2. Europejska sieć szkół promujących zdrowie

Źródło: http://www.schoolsforhealth.eu

W  organizacji  szkół  promujących  zdrowie  czynnikiem  decydującym  jest
demokratyczny sposób powstawania inicjatyw nie tylko proponowanych przez nauczycieli.
Polega  on  na  przekazywaniu  wiedzy,  rozwoju  osobowości  oraz  pozytywnych  zachowań
prospołecznych.  Przyczynia się do wzbogacenia funkcji  edukacyjnych bibliotek szkolnych i
publicznych.  Metody kształcenia ustawicznego,  nazywane uczeniem przez całe życie (ang.
life-long  learning)  umożliwiają  bibliotekarzom  przyłączenie  się  do  innych  instytucji
społecznych  oraz  wspólne  realizowanie  programów  afirmujących  zdrowie  i  środowisko.
Najczęściej  procesy  te  odbywają  się  w  międzynarodowej  przestrzeni  informacyjnej  za
pośrednictwem Internetu.

Specjalne  poradniki  dla  bibliotekarzy  bibliotek  szpitalnych  są  pomocne  w
opracowaniu nowych źródeł informacji oraz dostosowane do zainteresowań pacjentów i ich
rodzin.  Programy  edukacyjne  w  instytucjach  opieki  zdrowotnej,  a  także  bibliotekach
publicznych w Stanach Zjednoczonych, np. New York Public Library, są rezultatem realizacji
modelu  kształcenia  umiejętności  informacyjnych  w edukacji  prozdrowotnej.  Bibliotekarze
współpracowali z instytucjami opieki zdrowotnej w ocenie stanu zdrowia i sytuacji społecznej
ogółu mieszkańców Nowego Jorku [2]. Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania serwisu
tematycznego, który był wykorzystany jako materiał dydaktyczny w popularyzacji zdrowego
stylu życia za pośrednictwem lokalnej sieci internetowej nowojorskiej biblioteki publicznej. 

Już  w  latach  siedemdziesiątych  ubiegłego  stulecia  udział  bibliotek  publicznych  w
promocji  zdrowia  został  umocniony  programami  opieki  zdrowotnej  w Europie  i  Ameryce
Północnej oraz powstaniem ruchu edukacji  odbiorców usług medycznych (ang.  Consumer



Health Education Movement) początkowo w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii [7, s.
432-436]. Do powstania tej organizacji przyczyniła się Karta Praw Pacjenta, zatwierdzona w
1972 r. [7, s. 433]. Jest ona nadal dokumentem o znaczeniu międzynarodowym ze względu
na zapis o prawie każdego pacjenta do uzyskania informacji na temat stanu swojego zdrowia
i  stosowanych  procedur  medycznych  w  czasie  diagnostyki  oraz  leczenia.  Powstanie
stowarzyszeń pacjentów i zaangażowanie się w nie bibliotek publicznych spowodowało, że
pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczął się udział tego typu instytucji
publicznych w realizacji usług informacyjnych z zakresu ochrony zdrowia. Polegał on przede
wszystkim na finansowaniu przez federalne samorządy lokalne współpracy sieci bibliotecznej
w zakresie udostępniania informacji oraz realizacji programów edukacyjnych.

Modelowe  rozwiązania  edukacji  informacyjnej  o  zdrowiu, The  Consumer  Health
Credential Program, w 2001 r. opracowało Stowarzyszenie Bibliotek Medycznych (Medical
Library Association), proponując przede wszystkim odpowiednie zasoby informacyjne, jakie
powinny być uwzględnione w edukacyjnej działalności różnych instytucji opieki zdrowotnej, a
także bibliotek medycznych, szpitalnych i publicznych [3, s. 32-37].

Warunkiem rekomendowania internetowych zasobów medycznych jest ich ocena. Na
początku  XXI  wieku  badania  Internetu  medycznego  uznano  za  konieczne,  aby  na  tej
podstawie  wskazać  źródła,  które  dostarczają  sprawdzonej  informacji  z  zakresu  wiedzy  o
zdrowiu [15, s. 44-51]. Sprawdzono najczęściej stosowane w nich wyszukiwarki internetowe i
sposób formułowania słów kluczowych przez użytkowników dostosowany do poszukiwanych
tematów. Uzyskane wyniki  potwierdziły tezę,  że dostęp do informacji  rekomendowanych
przez  instytucje  opieki  zdrowotnej  jest  niewystarczający.  Brak  umiejętności  wyboru  słów
kluczowych  przez  użytkowników  źródeł  elektronicznych  należał  do  negatywnych  cech
wyszukiwania informacji z ochrony i promocji zdrowia [15, s. 49]. Ocena stron internetowych
o  tematyce  zdrowia  łączy  się  z  poznaniem  potrzeb  użytkowników,  pod  względem
stwierdzenia stopnia ich umiejętności wyszukiwania oraz wykazania barier, utrudniających
im dostęp do adekwatnych źródeł.

Do najnowszych rozwiązań organizacyjnych kształcenia w zakresie zagadnień ochrony
zdrowia  należy  model  samokształcenia,  realizowany  przez  różne  grupy  zainteresowanych
problematyką  medyczną  [4,  s.  33-41].  Najczęściej  e-learning  prowadzą  liderzy,  których
kwalifikacje  i  wiedza  są czynnikami  warunkującymi  pomoc uczestnikom w rozwiązywaniu
własnych problemów zdrowotnych.

Kryterium  poznania  odpowiednio  sprawdzonych  źródeł  gwarantuje  uzyskanie
wiarygodnych  dowodów  naukowych.  Ocena  jakości  informacji  reprezentuje  główny  cel
edukacji bibliotecznej i badań społecznych.

W  latach  2000-2005  dostrzeżono  wspólną  problematykę  badawczą  z  zakresu
bibliotekarstwa  publicznego  i  zdrowia  publicznego.  W  badaniach  amerykańskiego
społeczeństwa  Mary  Gillaspy  wyodrębniła  jego  cechy,  aby  dostrzec  wspólne  zjawiska
społeczne  występujące  na  początku  XXI  stulecia  w wielu  krajach  [6,  s.  480-495].  Wśród
siedmiu  najważniejszych  czynników,  które  powinny  mieć  wpływ  na  funkcje  społeczne
bibliotek publicznych w ujęciu globalnym Gillaspy uznała:  1)  znaczny rozwój Internetu, 2)
zasoby  internetowe  informacji  o  zdrowiu,  3)  konieczność  edukacji  zdrowotnej  w  celu
profilaktyki  chorób  społecznych  i  zmian  w  stylu  życia,  zwłaszcza  młodej  populacji
społeczeństwa amerykańskiego, 4) powstanie społecznego ruchu pacjentów, 5) wzrost ilości i
jakości  wydawnictw drukowanych o tematyce zdrowia, 6) powstanie programów edukacji
prozdrowotnej, 7) zamach 11 września 2002 r. [6, s. 481].



W ukierunkowaniu działalności bibliotek szpitalnych i publicznych Gillaspy wskazuje
na  udział  Amerykańskiego  Stowarzyszenia  Bibliotek  Medycznych  (Medical  Library
Association),  które  już  od  początku  założenia  w  XIX  wieku  proponowało  bibliotekarzom
jednakowe procedury organizacyjne. W XXI wieku za nieodzowne działania uznano ocenę
źródeł internetowych. Do nich należał raport Top Ten Most Useful Web Sites opublikowany w
2004  r.,  wykazujący  dziesięć  najlepszych  stron  www  o  tematyce  zdrowia.  Ranking
najlepszych  źródeł  informacyjnych  Amerykańskiego  Stowarzyszenia  Bibliotek  Medycznych
został  oceniony  przez  specjalistów  z  różnych  dziedzin  nauk  medycznych  i  twórców
programów opieki zdrowotnej, np. The Healthy People 2010 [6, s. 481].

Wiarygodność  informacji  z  ochrony  zdrowia  potwierdza  symbol  HONcode,
europejskiego  portalu  Health  on  the  Net  Foundation  [8].  Pomysł  internetowego  źródła
informacyjnego powstał w trakcie międzynarodowej konferencji medycznej pt.  The use of
the Internet and World-Wide Web for Telematics in Healthcare w Genewie w 1995 r. Obecnie
Health on the Net Foundation jest międzynarodową organizacją pozarządową. Jej siedziba i
główny zespół  twórców znajduje się  w Uniwersyteckim Szpitalu w Genewie.  Zespół  HON
tworzą  lekarze  różnych  specjalności  i  informatyki  medycznej  z  całego  świata.  Nazwa  tej
organizacji  jest  międzynarodowym symbolem informacji,  gwarantującej  jej  prawdziwość z
osiągnięciami nauk medycznych. O uzyskanie tego znaku jakości powinni ubiegać się twórcy
witryn z zakresu ochrony i  promocji  zdrowia wykazując:  1) kompetencje zawodowe osób
odpowiedzialnych  za  zawartość  informacyjną,  2)  cel  opracowania,  edukacyjny  oraz
niezastępujący  właściwej  diagnostyki  i  leczenia,  zgodny  z  zasadami  etyki  lekarskiej,  3)
zapewnienie  ochrony  danych  podawanych  przez  internautów,  4)  przestrzeganie  praw
autorskich  publikacji  i  informacji  z  uwzględnieniem  danych  bibliograficznych  oraz  dat
umieszczonych na stronach www, 5) przejrzystość opracowania tematów z uwzględnieniem
korzyści  lub  niedogodności  dla  pacjentów,  6)  profesjonalizm  wyrażony  w  przejrzystym
opracowaniu  tematu  i  danymi  o  webmasterze,  7)  jawność  finansowania,  8)  wyraźne
odróżnienie treści edukacyjnych i informacyjnych od reklamy [8].

Rys. 3. Symbol wiarygodności informacji medycznej – HON

Źródło: http://www.hon.ch

Internet  medyczny  jest  międzynarodową  przestrzenią  informacyjną,  wymagającą
kontroli w procesie przekazywania wiadomości o zdrowiu. Wiele, w wyborze tematów oraz
odpowiednim  opracowaniu  źródeł  informacyjnych,  powinno  zależeć  od  kwalifikacji
zawodowych pracowników bibliotek.

W  polskim  bibliotekarstwie  w  XXI  wieku  stosowane  są  komputeryzacja  procesów
bibliotecznych  i  digitalizacja  zasobów,  umożliwiając  szerszy  dostęp  do  dokumentów  o
historycznym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego. Wyznacznikiem misji bibliotekarza w
społeczeństwie informacji i wiedzy jest bardziej doradztwo informacyjne niż wypożyczanie
książek.  Do  zestawu  kompetencji  zawodowych  należy  dodać  umiejętności  badawcze  i
dydaktyczne  w  celu  nauczenia  użytkowników  samodzielnego  wyszukiwania  potrzebnych



wiadomości. Szczególnie, większej uwagi niż dotychczas, wymaga zastosowanie rezultatów
badań  użytkowników,  aby  na  tej  podstawie  dostosować  opracowanie  nowych  źródeł
informacyjnych, tematycznych baz danych, faktograficznych i bibliograficznych.

Idea spójności socjalnej wydaje się również możliwa do uzyskania, otwierając nowe
perspektywy  aktywności  bibliotekarzy  i  przyczyniając  się  do  poprawy  ich  wizerunku  w
społeczeństwie.  Propozycje  współuczestniczenia  środowisk  bibliotekarskich  z  innymi
instytucjami  zdrowia  publicznego,  samorządami  lokalnymi,  szkołami,  mogą  rozpoczynać
wspólny obszar działalności edukacyjnej i społecznej.

Udział  pracowników  bibliotek  w  programach  edukacyjnych  umożliwia  im
wykorzystanie w usługach nowoczesnej technologii informacyjnej. Opracowanie zestawień
piśmiennictwa i różnego typu źródeł od dawna stale stosuje się w praktyce bibliotecznej.
Serwisy tematyczne dołączone do witryn internetowych bibliotek są podobną formą tego
typu spisów piśmiennictwa.

Rys. 4. Strona www Promocja zdrowia

Źródło: http://www.inib.uj.edu.pl/zdrowie/indeks.html

Od  2000  r.  studenci  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzą serwis informacyjny w ramach zajęć laboratoryjnych z
przedmiotu Informacja o ochronie i promocji zdrowia [17]. Wybrane przez studentów tematy
uwzględniają ujęcie terminologiczne zdrowia publicznego.

W uporządkowaniu zasobów internetowych zastosowano układ formalny według ich
rodzajów,  np.  bazy  danych,  serwisy  medyczne  i  tematyczne,  czasopisma  elektroniczne,
wydawnictwa.  W  doborze  zagadnień  dominuje  kryterium  społecznego  ujęcia  ochrony
zdrowia,  z  tego  względu  szczegółowo  są  reprezentowane  międzynarodowe  programy
Światowej  Organizacji  Zdrowia  oraz  innych  organizacji  rządowych  i  pozarządowych.  W
opisywaniu  wybranych  stron  internetowych  studenci  uczą  się  zasad  analiz
dokumentacyjnych, które podkreślają jakość przekazywanej informacji.

Tworzenie  nowych  źródeł  informacyjnych  wymaga  stałej  aktualizacji  i  kontroli  w
ocenie  dostępności  wybranych  adresów.  Daje  to  możliwości  włączenia  się  wszystkich
uczestników programu edukacyjnego zarówno z zakresu wiedzy o zdrowiu, jak i umiejętności
informacyjnych.  Rozwój  technologii  internetowej,  np.  Wiki,  blogi  tematyczne,  otwierają



szeroką i może nadal nie w pełni wykorzystaną przez środowiska bibliotekarskie, przestrzeń
komunikacyjną.  Posiadane  kompetencje  zawodowe  predestynują  współczesnych
bibliotekarzy  do  uwzględnienia  w  polityce  bibliotecznej  własnych  inicjatyw  społecznych
promujących zdrowie. Dają one perspektywę zmiany wizerunku bibliotekarza, postrzeganego
jako  osoby  zajmującej  się  w  większym  stopniu  wypożyczaniem  książek  niż  doradztwem
informacyjnym.
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Biblioteka uczelniana – potrzeba czy zło konieczne?
Rozważania w oparciu o doświadczenia

Biblioteki Politechniki Łódzkiej

W minionej analogowej epoce trzy elementy tworzące bibliotekę: budynek, zbiory i
bibliotekarze, były ze sobą nierozerwalnie złączone. Dziś stają się odrębnymi elementami i
brak któregokolwiek z nich coraz mniej wpływa na całość. Jest to niewątpliwie świadectwo
ewolucji  wynikające  z  postępu,  jednakże  dla  istnienia  samych  bibliotek  w  komercyjnym
świecie dość niebezpieczne. Należy pamiętać, że to między innymi sami bibliotekarze swoją
aktywnością,  ciekawością  zawodową,  otwartością  na  nowości  technologiczne  i  swoimi
zdolnościami  przyczynili  się  do  tego,  że  trzy  składowe  „pojęcia”  biblioteki  zaczęły  się
„rozchodzić”.  Zjawisko to w zdecydowany sposób wpływa na postrzeganie  biblioteki  i  jej
pozycję w środowisku akademickim, zarówno w odcieniu pozytywnym jak i negatywnym. 

„W ujęciu George'a Homansa pozycja jednostki (zarówno człowieka jak i instytucji)
zależy  od  jej  miejsca  w  układzie  komunikacyjnym,wykonywanych  zadań  w  społecznym
podziale pracy, prestiżu, który wynika z pozostałych dwóch zmiennych” [16].

Biblioteka  akademicka  z  racji  tradycyjnych  funkcji  jest  ulokowana  na  marginesie
działań  szkoły  wyższej.  Nie  bierze  bezpośredniego  udziału  w  procesie  kształcenia,  nie
przynosi wymiernych zysków macierzystej jednostce, a na dodatek jej utrzymanie wymaga
sporych  nakładów  finansowych.  Jednak  rosnąca  rola  dostarczania  szybkiej  i  wiarygodnej
informacji,  która  w  warunkach  komercjalizacji  jest  drogim  towarem,  w  formach
oczekiwanych przez  użytkownika,  daje  jej  możliwości  stania  się  centrum komunikacyjno-
informacyjnym uczelni. Liczba i jakość samodzielnie podejmowanych i realizowanych zadań
oraz obowiązków nakładanych przez władze szkoły sprawia, że biblioteka staje się cennym
partnerem  dla  jednostek  merytorycznych  uczelni  w  prowadzeniu  nowych  projektów.
Jednocześnie rośnie pozycja i prestiż biblioteki w środowisku uczelni macierzystej.

Podstawą funkcjonowania bibliotek szkół wyższych jest ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym  [15].  Artykuł  88  wyżej  wymienionej  ustawy podaje,  że  w uczelni  działa  system
biblioteczno-informacyjny,  którego  podstawą  jest  biblioteka.  Kolejnym  dokumentem,
podnoszącym rangę bibliotek szkół wyższych jest Deklaracja Bolońska, podpisana również
przez  Polskę  19  czerwca  1999  r.  Głównym  celem  realizacji  Procesu  Bolońskiego  jest
stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. W Polsce powołano Państwową
Komisję  Akredytacyjną  [9],  a  w  ślad  za  nią  Komisję  Akredytacyjną  Uczelni  Technicznych
(KAUT,  powołana  przez  Konferencję  Rektorów  Państwowych  Uczelni  Technicznych)  i
Uniwersytecką  Komisję  Akredytacyjną (UKA,  powołana  do  życia  decyzją  Konferencji
Rektorów  Uniwersytetów  Polskich).  W  regulaminie  oceny  komisji,  w  wymaganiach
dotyczących  warunków  kształcenia,  zostało  zapisane,  że  ocenie  podlega  m.in.  dobrze
wyposażona  w  podręczniki  akademickie,  skrypty  i  pomoce  dydaktyczne  biblioteka  z
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wystarczającą liczbą miejsc w czytelniach. Włączenie bibliotek szkół wyższych w realizację
Procesu  Bolońskiego  nałożyło  na  nie  obowiązek  aktywnej  współpracy  z  jednostkami
merytorycznymi uczelni w zakresie budowania zbiorów dydaktycznych dla poszczególnych
kierunków  kształcenia,  a  także  konieczność  stałego  podnoszenia  jakości  usług
informacyjnych. Same uczelnie z kolei zyskały dodatkowy argument utrzymywania bibliotek.
Nie tylko Państwowa Komisja Akredytacyjna ocenia szkoły wyższe, oceniają je również sami
studenci. W tym roku MillwardBrown SMG/KRC przeprowadził badania uczelni wyższych dla
Gazeta.pl w ramach projektu „Studiuj z głową” [12]. Ankieta skierowana była do studentów,
którzy  oceniali  komfort  studiowania  we własnych  uczelniach.  Oprócz  rankingu głównego
opracowano wyniki oceny studentów w siedmiu kategoriach: kadra naukowo dydaktyczna,
dostęp  do  publikacji  naukowych,  powierzchnia  obiektów  uczelnianych,  ocena  warunków
studiowania,  przyjazność  dla  osób niepełnosprawnych,  wspieranie aktywności  studentów,
informatyzacja  uczelni  [12].  Należy  zaznaczyć,  że  w  kategorii  „dostęp  do  publikacji
naukowych” oceniane były de facto biblioteki szkół wyższych.

Należałoby się spodziewać, że ocena funkcjonowania bibliotek będzie bezpośrednio
wpływać  na  jej  finansowanie.  Głównym  kanałem  finansowania  działalności  bibliotek
akademickich są jednostki macierzyste, tj. szkoły wyższe, poprzez ich dotowanie centralne.
Nakłady  budżetu  państwa  na  naukę  nie  rosną  tak  jak  wielokrotnie  obiecywano.
Finansowanie  szkolnictwa  wyższego  relatywnie  maleje,  co  niewątpliwie  ma  zasadniczy
wpływ  na  wysokość  środków  przeznaczanych  na  działalność  bibliotek,  wynikającą  z
podziałów wewnątrz uczelni. 

Rys. 1. Procentowy udział budżetu biblioteki w stosunku do budżetu uczelni
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Źródło: na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce [1]

Wiele bibliotek akademickich w wyniku procesów decentralizacji zarządzania uczelnią
macierzystą  otrzymało  do  dyspozycji  własny  budżet,  z  którego  pokrywane  są  wszystkie
wydatki na działalność bieżącą, w tym m.in.: utrzymanie pomieszczeń, płace, zakup zbiorów
bibliotecznych,  zakup  sprzętu  komputerowego  i  innych  materiałów.  Decentralizacja
zarządzania w założeniu ma wpłynąć na poprawę gospodarowania środkami publicznymi w



jednostkach budżetowych. Jednak w sytuacji permanentnego niedofinansowania nauki może
się  stać  zagrożeniem  istnienia  bibliotek.  Struktura  wydatków  bibliotek  układa  się  dość
proporcjonalnie:  ok.  30% na zbiory,  40% stanowią  wydatki  na  płace i  30% na pozostałe
działania.

Rys. 2. Wydatki na funkcjonowanie biblioteki: zbiory ogółem

Źródło: na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce [1]

Rys. 3. Procentowy roczny udział wpływów w całym budżecie: osobowy fundusz płac
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Źródło: na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce [1]
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Problemy finansowe, z którymi borykają się biblioteki, nie są jedynymi niepożądanymi
czy  też  co  najmniej  zaskakującymi  zjawiskami  w  codziennej  pracy.  Mimo  stałego
uzupełniania zbiorów bibliotecznych, podnoszenia jakości usług, dbałości o warunki pracy w
pracowniach bibliotecznych,  uatrakcyjniania form komunikacji  z  użytkownikiem itp.,  stale
spada liczba odwiedzin w bibliotekach, a liczba wypożyczeń zaledwie utrzymuje się na stałym
poziomie.  Są  to  wskaźniki,  którymi  można  mierzyć  pracę  bibliotekarzy.  Jeśli  spadają  –
biblioteki  tracą  argumenty  w  dyskusjach  z  władzami.  Rysunek  4  przedstawia  tendencje
bibliotecznych  wskaźników,  ilustrujących  merytoryczne  działania  w  czterech  kategoriach:
liczba zarejestrowanych użytkowników, liczba wypożyczeń na zewnątrz,  liczba woluminów
udostępnionych na miejscu, liczba odwiedzin w czytelniach. Dane pochodzą z analizy ankiet
wśród wyższych szkół technicznych, opracowanej przez Zespół ds. Standardów dla Bibliotek
Naukowych.

Rys. 4. Podstawowe wskaźniki działalności bibliotecznej – biblioteki wyższych szkół
technicznych
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Źródło: na podstawie Analizy Funkcjonowania Bibliotek Naukowych w Polsce [1]

Rys. 5. Podstawowe wskaźniki działalności bibliotecznej Biblioteki Politechniki Łódzkiej
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Dalsze rozważania na temat roli biblioteki akademickiej w systemie uczelni zostaną
przedstawione na przykładzie  Biblioteki  Politechniki  Łódzkiej.  Jak  pisze  Czesława Garnysz
„stworzenie zaplecza literaturowego, zapewniającego prawidłowe funkcjonowanie szkoły, od
początku uważane było przez twórców Politechniki Łódzkiej za oczywiste i na równi ważne z
organizacją sal dydaktycznych i laboratoriów” [4]. 

Podstawę  systemu  biblioteczno-informacyjnego  Politechniki  Łódzkiej  stanowi
Biblioteka Politechniki Łódzkiej, na którą składa się Biblioteka Główna i 5 bibliotek filialnych
ulokowanych  na  wydziałach  Politechniki  oraz  24  biblioteki  zakładowe,  katedralne  i
instytutowe. Zdecentralizowana struktura organizacyjna Politechniki pozostawia dziekanom i
kierownikom  jednostek  swobodę  decyzji  co  do  utrzymywania  własnych  bibliotek.
Warunkiem jest zabezpieczenie na ten cel środków finansowych w budżetach jednostek i
poddanie się merytorycznemu nadzorowi Biblioteki Politechniki Łódzkiej. Biblioteka Główna i
jej filie pracują w elektronicznym systemie bibliotecznym HORIZON, pozostałe biblioteki sieci
uczelnianej  funkcjonowały  i  nadal  w  większości  funkcjonują  w  sposób  tradycyjny.  W
ostatnich  latach  sytuacja  w  kwestii  utworzenia  jednolitego  elektronicznego  systemu
bibliotecznego  zmienia  się.  Już  2  jednostki  podjęły  współpracę  z  Biblioteką  Politechniki
Łódzkiej i współtworzą katalog zbiorów bibliotecznych. Zbiory bibliotek sieci widoczne są we
wspólnym katalogu, a w rekordzie egzemplarza oznaczone są lokalizacją przechowywania.

Dobór  literatury  do  zbiorów  bibliotecznych  odbywa  się  w  ścisłej  współpracy  z
pracownikami naukowymi  i  z  nauczycielami akademickimi. Tradycją  wpisaną w kalendarz
roku akademickiego są wystawy książek naukowych w Bibliotece Politechniki, połączone z
możliwością  ich  zamówienia  do  zbiorów  i  jednoczesnej  rezerwacji  tzw.  „pierwszego
wypożyczenia”.  W  2010  r.  zainaugurowano  współpracę  z  dystrybutorem  wydawnictw
naukowych (firma IPS) w zakresie opracowania zestawów aktualnej literatury zagranicznej
(książek),  dla 3 wskazanych przez bibliotekę tematów. Zestawy przygotowane przez firmę
zostały  umieszczone na stronie Biblioteki  Politechniki  Łódzkiej,  a  informację o inicjatywie
rozesłano  na  wydziały  i  bezpośrednio  do  naukowców  zajmujących  się  konkretnymi
zagadnieniami oraz umieszczono na stronie Politechniki w aktualnościach i nowościach.



Biblioteka Politechniki Łódzkiej wspomaga proces dydaktyczny Uczelni współdziałając
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi. W ramach współpracy realizowane są wspólne
działania w obszarach:  szkolenia oraz instruktaże dla użytkowników Biblioteki  Politechniki
Łódzkiej. Biblioteka prowadzi cykliczne, bezpłatne zajęcia dydaktyczne z zakresu informacji
naukowo-technicznej oraz bezpłatne szkolenia dla zorganizowanych grup użytkowników na
kilku poziomach zaawansowania: 

 zajęcia  z  przysposobienia  bibliotecznego  dla  studentów  pierwszego  roku  studiów
dziennych,  których  celem jest  zapoznanie  użytkowników z  usługami  oferowanymi
przez Bibliotekę,

 zajęcia  dydaktyczne  dla  dyplomantów  oraz  doktorantów,  obejmujące  wykład  z
zakresu  informacji  naukowej  i ćwiczenia  z  informacji  patentowej  oraz  pokaz
korzystania z baz danych i czasopism pełnotekstowych,

 „Wtorki  i  czwartki  w  Bibliotece”  –  w  roku  2010  Biblioteka  wprowadziła  model
dobrowolnych szkoleń i konsultacji dla swoich czytelników, adresując poszczególne
spotkania do przedstawicieli konkretnych wydziałów, 

 pokazy  i  zajęcia  praktyczne  dla  studentów,  doktorantów,  a  także  pracowników
naukowych z zakresu efektywnego korzystania z Internetu, przeszukiwania baz pod
kątem  zbierania  literatury  do  prac  badawczych  oraz  przeszukiwania  baz  w  celu
uzyskania  danych  do  oceny  jednostki  (informacje  o  liczbie  publikacji  i  liczbie
cytowań).
Niezwykle  istotną  sprawą  w  obecnych  czasach  jest  prezentacja  biblioteki  jako

nowoczesnego  ośrodka  specjalizującego  się  w  przekazywaniu  informacji  naukowej.
Wizerunek biblioteki wpływa, jak się okazuje, pozytywnie na ocenę całej uczelni. Od roku
dwóch  pracowników  Biblioteki  Politechniki  Łódzkiej  aktywnie  włącza  się  w  prace  Działu
Promocji. Bibliotekarze biorą udział w organizowanym w Łodzi Festiwalu Nauki,  Techniki i
Sztuki.  Coraz  bardziej  atrakcyjne  tematy  wykładów,  warsztatów  i  spotkań  przyciągają
zarówno  młodzież  szkolną  jak  i  starszych.  W  kolejnej,  X  już,  edycji  festiwalu  w  2010  r.
Biblioteka  przygotowała  dwa  wykłady,  włączone  w  sesje  ogólnouczelniane.  Uczestniczy
również  w  „Dniach  otwartych”,  organizuje  wykłady  i  warsztaty  na  temat  digitalizacji  i
tworzenia  elektronicznych  zasobów  edukacyjnych.  Z  inicjatywy  Działu  Promocji  przy
akceptacji  władz  rektorskich  od  1  października  2009  r.  w  Bibliotece  działa  sklepik  z
uczelnianymi gadżetami. Oferta jest skierowana nie tylko do absolwentów, ale również gości
dość licznie odwiedzających Politechnikę Łódzką. Oferowane są m.in.: długopisy, maskotki,
kubeczki, pendrive'y, rozdzielacze USB, koszulki, bluzy polarowe, czapki, plecaki. Wszystkie
pamiątki są oznaczone logotypem Politechniki Łódzkiej. Dobór asortymentu jest zadaniem
Działu Promocji, sprzedaż – Biblioteki, a działania od strony zgodności finansowej prowadzi
Kwestura.

W  2005  r.  Biblioteka  Politechniki  Łódzkiej  rozpoczęła  prace  zmierzające  do
utworzenia zasobu cyfrowego uczelni.  W początkowym okresie  były  to  działania  własne,
prowadzone w oparciu o zbiory biblioteczne. W efekcie powstała biblioteka cyfrowa ebipol, a
jej  zasób  jest  prezentowany  na  platformie  programowej  dLibra,  opracowanej  przez
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. W trakcie pracy pojawiła się konieczność
udostępnienia w ebipolu publikacji wydawanych przez wydawnictwa Politechniki Łódzkiej. Z
tego  powodu  nawiązano  współpracę  z  Działem  Wydawnictw  Politechniki  w  zakresie
uzupełniania  już  podpisanych  umów  autorskich  i  zawierania  nowych,  z  uwzględnieniem
odpowiednich pól  eksploatacji.  Dziś  umowy podpisywane są w Dziale Wydawnictw, a  do
Biblioteki trafiają ich kopie z elektroniczną wersją publikacji. 



Od 1953 r. Biblioteka opracowuje Bibliografię dorobku piśmienniczego pracowników
PŁ we współpracy z wydziałami i pracownikami naukowymi. Przez wiele lat wydawnictwo
ukazywało się w wersji papierowej, od roku 1990 dostępne jest w postaci elektronicznej bazy
BIBLIO-, zawierającej opisy bibliograficzne opublikowanych przez pracowników Politechniki
Łódzkiej  książek,  rozdziałów  w  książkach,  artykułów  zamieszczonych  w  czasopismach
polskich  i  zagranicznych,  referatów  i  komunikatów,  recenzji,  tłumaczeń,  opisów
patentowych, udziału w redakcji czasopism. Baza jest przygotowywana i aktualizowana na
bieżąco – na podstawie materiałów uzyskanych drogą przeglądu wydawnictw źródłowych –
tzn.  książek  i  czasopism  dostępnych  w  bibliotece  oraz  elektronicznych  baz  danych
bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych (stanowi to ok. 25% zawartości bazy), jak
też na podstawie materiałów i  wykazów publikacji  nadesłanych przez Instytuty  i  Katedry
Politechniki.

W  roku  2009  r.  w  Politechnice  Łódzkiej  wprowadzono  elektroniczne  legitymacje
studenckie, które pełnią jednocześnie funkcję karty bibliotecznej, umożliwiającej korzystanie
z  usług  Biblioteki.  Organizację  Uczelnianego  Punktu  Personalizacji,  który  zajmuje  się
dostarczaniem  dziekanatom  ELS’ów  oraz  hologramów,  powierzono  Bibliotece.
Skomplikowana  procedura  przygotowania  legitymacji  wymaga  współpracy  z  Działem
Rekrutacji  (dane  maturzystów  ubiegających  się  o  przyjęcie  na  Politechnikę,  numery
indeksów),  dziekanatami  wydziałów (listy  studentów przyjętych na pierwszy  rok  studiów,
zgodnie z  limitami)  i  Centrum Komputerowym (tworzenie bazy SID,  powiązanej  z  bazami
dziekanatowymi, zawierającej informacje o przebiegu studiów). Przy okazji wydawania ELS
studenci otrzymują w postaci płyty CD-ROM – opracowane przez pracowników Biblioteki –
regulaminy obowiązujące w Politechnice, w tym także regulamin Biblioteki.

W roku 2008 Biuro ds.  Osób Niepełnosprawnych Politechniki,  w ramach realizacji
programu  „Politechnika  bez  barier”,  rozpoczęło  współpracę  z  Biblioteką.  Celem  tej
współpracy  było ułatwienie  dostępu do zasobów Biblioteki  osobom z różnymi  rodzajami
niepełnosprawności:  niepełnosprawnością  wzroku  (osoby  niewidome,  słabo  widzące)  i
dysfunkcją ruchu. W czterech pracowniach Biblioteki pojawiły się stanowiska komputerowe
wyposażone w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający m.in. przetwarzanie obrazu na dźwięk
(urządzenia  lektorskie  SARA,  komputery  z  oprogramowaniem  udźwiękawiającym  JAWS
STANDARD,  programem  konwertującym  EULER),  powiększanie  obrazu  (powiększalniki
teksów drukowanych typu ClearView, oprogramowanie MAGIC PLUS Professional dla osób
słabowidzących,  umożliwiające  np.  korzystanie  z  Internetu)  oraz  szereg  urządzeń
ułatwiających osobom z dysfunkcją ruchu korzystanie ze stanowisk komputerowych.

Od 2009 r. w ramach realizowanego w Uczelni projektu „Innowacyjna dydaktyka bez
ograniczeń – zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej – zarządzanie Uczelnią, nowoczesna
oferta edukacyjna i wzmacniania zdolności do zatrudniania, także osób niepełnosprawnych”
Pracownia Digitalizacji Oddziału Systemów Informacyjnych i Digitalizacji Biblioteki realizuje
zadanie  digitalizacji  materiałów dydaktycznych  dla  osób  niepełnosprawnych.  Podręczniki,
skrypty i inne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej są udostępniane studentom
niewidomym i słabo widzącym zarejestrowanym w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jesienią 2007 r. powołano do życia w Bibliotece Galerię Biblio-Art. Celem powstania
Galerii było zarówno promowanie pasji artystycznych pracowników i studentów Uczelni jak i
umożliwienie czytelnikom obcowania z prawdziwą sztuką w trakcie pracy w Bibliotece. W
ciągu dwóch lat istnienia galerii zorganizowano 12 wystaw, nawiązano współpracę zarówno z
pracownikami  Politechniki,  którzy  wystawiają  własne  dzieła  jak  i  z  Wydziałami
zainteresowanymi przygotowaniem wystaw prac artystycznych studentów. Galeria Biblio-Art



współpracuje także z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Biblioteką Uniwersytetu im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową w Łodzi oraz Galerią
Artgo.

Zmieniające się otoczenie biblioteki XXI w., postęp technologiczny oraz oczekiwania
użytkowników  przyzwyczajonych  do  łatwej  i  szybkiej  komunikacji  na  płaszczyźnie
pozanaukowej,  powodują  potrzebę  przekształcania  się  tradycyjnie  zorganizowanych
placówek w nowoczesne centra informacji, edukacji i wiedzy. Coraz powszechniej stosowany
jest w szkołach wyższych nowy model nauczania – e-learning, jako element wspomagający
dydaktykę,  a  także  narzędzie  do  komunikacji  miedzy  nauczycielem  akademickim  a
studentem w trakcie trwania „przedmiotu” (kursu), między studentami w grupie oraz jako
narzędzie do przekazywania i egzekwowania wiedzy. W Politechnice Łódzkiej w 2010 r. został
ogłoszony  konkurs  na  projekt  e-learningu  w  Uczelni.  Biblioteka  Politechniki  Łódzkiej
współuczestniczyła  w  przygotowaniu  dwóch  projektów  konkursowych.  W  założeniach
każdego  z  nich  Biblioteka  ma  pełnić  rolę  centrum  e-learningowego  Uczelni  na  etapie
przygotowania,  wdrażania  i  wykonania  zadania.  Wdrożenie  projektu  elektronicznego
wspomagania  nauczania  i  zaangażowanie  w  jego  realizację  Biblioteki,  z  pewnością
spowoduje  zmiany  w  organizacji  pracy  samej  Biblioteki.  Do  tych  zmian  Biblioteka
przygotowuje się już dziś. Plany zakładają:

 utworzenie  zespołu  współpracującego  z  wszystkimi  jednostkami  Uczelni  przy
wdrażaniu e-learningu;

 aktywne uczestnictwo bibliotekarzy przy doborze literatury, wskazywaniu dostępu do
źródeł  elektronicznych,  digitalizacji  wskazanych  przez  wykładowców  materiałów
pomocniczych,  podłączenie  do  wykładu  plików  z  podstawowymi  (zeskanowanymi
uprzednio) materiałami;

 wypożyczenia zalecanych przez wykładowców materiałów dydaktycznych w formie
elektronicznej  (skany)  przy  zachowaniu  praw autorskich,  z  wyraźnym  wskazaniem
konkretnych odbiorców (dostęp dla określonej grupy);

 zmiany w sposobie udzielania informacji (wirtualny bibliotekarz, wyszkolenie grupy
specjalistów z określonych dyscyplin reprezentowanych w Uczelni).

Udzielanie  informacji  jest  nierozerwalnie  związane  z  działalnością  bibliotek.  Biblioteka
Politechniki  Łódzkiej  wykorzystując  możliwości  WEB  3.0  planuje,  przy  współpracy
informatyków Politechniki, włączyć w szeregi pracowników Biblioteki „wirtualnego doradcę”.
E-bibliotekarz w założeniu będzie świadczył usługi informacyjne 24 godziny na dobę dla tych
użytkowników, którzy nie mają czasu, nie potrafią lub nie chcą prowadzić wyszukiwań na
stronie  Biblioteki.  Z  doświadczenia  wiadomo,  że  najczęściej  zadawanymi  pytaniami  są  te
dotyczące prostych informacji o Bibliotece (godziny otwarcia agend, zasady udostępniania
zbiorów,  terminy  szkoleń,  itp.).  Stanowiska  pracy  e-bibliotekarzy,  np.  w  postaci  kiosków
interaktywnych zostałyby posadowione w różnych miejscach Uczelni, zwłaszcza tam, gdzie
jest największe skupisko studentów (akademiki, wydziały, biblioteki).

Najtrudniejszym zadaniem bibliotek akademickich staje się włączenie do programu
studiów  zajęć  z  informacji  naukowej.  Młodzi  naukowcy  wchodząc  na  ścieżkę  kariery
zawodowej muszą uzyskać wiedzę o metodologii gromadzenia informacji z dziedziny, którą
się  zajmują,  aby  na  tej  podstawie  budować  własny  warsztat  pracy.  Wprowadzenie
przedmiotu  obowiązkowego  albo  fakultatywnego  otwiera  możliwości  profesjonalnego
kształcenia. Ważne jest, aby zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające gruntowną
wiedzę w tej dziedzinie, najlepiej bibliotekarzy.



Często biblioteki instytutowe ograniczają korzystanie ze zbiorów i zamykają się nie
tylko przed czytelnikami spoza uczelni, ale bywa także, że przed studentami i pracownikami
innych  wydziałów.  Przyczyną  takiego  stanu  jest  tworzenie  w  małych  bibliotekach
zakładowych  katalogów  wyłącznie  w wersji  kartkowej,  w sposób  naturalny  ograniczający
informację o zbiorach. Należy podjąć szersze działania prowadzące do tworzenia wspólnego
katalogu w oparciu o jednolity system biblioteczny. Inicjatywa i pomoc Biblioteki w szkoleniu
bibliotekarzy  bibliotek  zakładowych  i  nadzorze  merytorycznym  nad  poprawnością
tworzonych przez nich rekordów bibliograficznych jest niezbędna. 

Koniecznością staje się powołanie w Bibliotece zespołu, którego głównym zadaniem
będzie  badanie  liczby  cytowań  publikacji  wydanych  przez  pracowników  naukowych
Politechniki  (zgodnie  z  Rozporządzeniem  MNiSW)  w  oparciu  o  bazę  Web  of  Science
(wskazaną i centralnie finansowaną przez MNiSW) oraz tworzoną od wielu lat w Bibliotece
bazę  BIBLIO-  (bibliografia dorobku piśmienniczego pracowników Politechniki  Łódzkiej).  W
realizacji  tego zadania  niezbędna jest  współpraca  przedstawicieli  jednostek  Politechniki  z
Biblioteką w opracowaniu zasad liczenia cytowań na potrzeby jednostek i całej Uczelni. 

Przyszłe  działania  Biblioteki  będą  zmierzać  w  kierunku  opracowania  centralnych
zarządzeń,  obligujących  wszystkie  jednostki  Politechniki  do  przekazywania  do  zbiorów
biblioteki  publikacji  naukowych  tworzonych  w  Uczelni  w  ramach  umów  o  pracę
(publikowane  i  niepublikowane,  raporty  z  badań,  projekty,  zgłoszenia  patentowe,
sprawozdania i raporty naukowe, materiały z organizowanych konferencji i seminariów) oraz
upublicznienie  tych  materiałów  (z  zachowaniem  obowiązujących  praw  autorskich)  w
bibliotece cyfrowej ebipol lub repozytorium Cyrena.

Interesującą inicjatywą środowiska bibliotekarzy jest utworzenie na terenie kampusu
uczelnianego miejsc funkcjonujących na zasadzie półki bookcrossingowej, w których można
odkładać niepotrzebne już książki.  Wielu studentów po zakończeniu nauki  posiada liczne,
nieprzydatne już materiały dydaktyczne (książki, kserokopie, itp.), które może tam umieścić.
Również  środowisko  pracowników  naukowych  wielokrotnie  zwracało  się  do  Biblioteki  z
prośbą o przyjęcie literatury technicznej,  dla niego już bezużytecznej.  Niestety,  Biblioteka
często  musiała  odmawiać  przyjęcia  książek  do  zbiorów  ze  względu  na  brak  miejsca  w
magazynach. Również sama cyklicznie usuwa ze zbiorów materiały nieprzydatne. Wszystkie
te  zbiory  mogą  „zasilać”  półkę  bookcrossingową.  W  celu  realizacji  projektu  nawiązano
współpracę  z  Wydziałem  Budownictwa,  Architektury  i  Inżynierii  Środowiska  Politechniki
Łódzkiej,  którego  zadaniem  było  zaprojektowanie  ciekawych  w  formie  mebli  –  półek,
stolików i regałów, na potrzeby „ruchomej biblioteki”.

W wielu szkołach wyższych na świecie tworzone są repozytoria instytucjonalne, w
których  archiwizowane  są  wszystkie  dokumenty  „wytwarzane”  na  uczelni  w  ramach
działalności  służbowej:  wyniki  prowadzonych  badań,  sprawozdania,  reprinty  i  postprinty
artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, rozprawy doktorskie, habilitacyjne, a
czasami również prace dyplomowe. Biblioteka Politechniki Łódzkiej od roku przygotowuje się
do udostępnienia pracownikom Uczelni narzędzia do tego celu. Na podstawie freewrowego
oprogramowania  dSpace  przygotowano  uczelniane  repozytorium  o  wdzięcznej  nazwie
Cyrena PŁ. Opracowano strukturę repozytorium odpowiadającą strukturze Uczelni. Kolekcje
wypełniono  posiadanymi  zasobami:  pracami  doktorskimi  obronionymi  w  Politechnice
Łódzkiej oraz pełnymi tekstami dokumentów będących dorobkiem pracowników Uczelni, na
podstawie  bazy  BIBLIO-  tworzonej  w  Bibliotece.  Repozytorium  zostało  zarejestrowane.
Współpraca Biblioteki z autorami i przedstawicielami Wydziałów, a także akceptacja projektu
przez władze Uczelni są niezbędnymi warunkami budowy repozytorium.



Czy odpowiedź na pytanie zawarte w tytule tekstu w świetle powyższych rozważań
jest prosta? Wydaje się, że tak. Dobrze funkcjonująca biblioteka w szkole wyższej jest dla niej
potrzebą i koniecznością. Wypełnianie tradycyjnych funkcji,  polegających na gromadzeniu,
opracowaniu,  udostępnianiu  informacji  jest  oczywiste.  Bibliotekarze  są  świadomi  zmian
zachodzących  we  współczesnym  świecie,  oczekiwań  środowiska  naukowego  wobec
nowoczesnej  biblioteki,  kierunku  zmian  formy  wydawnictw  naukowych  i  zagrożeń,  jakie
niesie przyszłość.  Ciężar jakościowy w funkcjonowaniu bibliotek naukowych przesuwa się
niewątpliwie w kierunku informacji naukowej a gromadzenie w przyszłości będzie być może
polegało na organizowaniu elektronicznego dostępu do źródeł wiedzy. Bibliotekarze muszą
się  pogodzić  z  tendencją  odchodzenia  czytelnika  od  pracy  w  czytelniach  bibliotecznych.
Biblioteka  przestanie  być  może  kojarzyć  się  z  budynkiem.  Dla  użytkownika  biblioteka  to
zbiory, do których czytelnik powinien mieć zapewniony dostęp z dowolnego, przez siebie
wybranego miejsca, i bibliotekarz, który w każdym momencie będzie służył radą i pomocą.
Biblioteki  tradycyjne  będą  pustoszały.  Możemy  jeszcze  przez  pewien  czas  walczyć  o
czytelnika, przyciągać go, czy raczej „zmuszać” do odwiedzin, jednak już dziś trzeba myśleć o
sposobie wykorzystania  pomieszczeń aktualnie przeznaczonych na czytelnie.  Należy także
opracować  nowe,  mierzalne  wskaźniki  działalności  bibliotek.  Na  tym  tle  rysuje  się  także
kolejny etap „walki” o pozycję biblioteki w środowisku akademickim uczelni wyższej.

Dziś można skonstatować, że pozycja biblioteki w uczelni jest dosyć wysoka, choć nie
zawsze  przekłada  się  to  na  zwiększenie  środków  finansowych,  koniecznych  dla  jej
funkcjonowania. Wydaje się, że oprócz tradycyjnych powinności biblioteka musi włączać się
aktywnie  w  realizację  zadań  na  rzecz  uczelni  macierzystej,  aktywnie  współpracować  z
jednostkami, a także samodzielnie podejmować prace, które będą pozytywnie wpływać na
ocenę uczelni. 

W  kontekście  zmian  i  zagrożeń  wydaje  się,  że  działania  bibliotek  muszą  być
skoncentrowane na 5 podstawowych elementach:

1. Monitorowaniu potrzeb środowiska i wychodzeniu naprzeciw tym potrzebom. 
Z  danych  Analizy  Funkcjonowania  Bibliotek  Naukowych w  Polsce  wynika,  że
środowisko  akademickie  nie  przejawia  tendencji  powrotu  do  pracy  w czytelniach
bibliotecznych. Jednak te dane pochodzą w większości przypadków z rejestrowanych
odwiedzin w pracowniach, a nie z rzeczywistych odwiedzin w bibliotekach. Ostatni
okres pracy Biblioteki Politechniki Łódzkiej dowodzi, że tzw. frekwencja w bibliotece
jest  dużo  wyższa  niż  to  wynika  ze  statystyk.  Studenci  przychodzą  z  własnymi
laptopami,  znajdują  miejsce  dla  siebie  praktycznie  wszędzie:  przy  stolikach  na
korytarzach,  na  schodach,  w  holach…  Przygotowują  się  do  zajęć,  piszą  projekty,
czytają, komunikują się z innymi czy choćby odpoczywają przed kolejnymi zajęciami.
Robią to wszystko w gmachu Biblioteki, ale … nie w czytelniach, do których wejście
chronione  jest  bramkami,  gdzie  przed  wejściem trzeba  zostawić  w szatni  kurtki  i
płaszcze,  a  w  szafkach  depozytowych  większe  torby.  Okazuje  się,  że  studenci
potrzebują dziś innych miejsc niż rygorystycznie strzeżone pomieszczenia. Ta grupa
odwiedzających bibliotekę użytkowników nie jest rejestrowana. Warto o nią zadbać,
przygotowując  miejsca  do  odpoczynku  i  zwiększając  zasięg  działania  sieci
bezprzewodowej.

2. Śledzeniu  nowości  w kontekście  potencjalnego  ich  wykorzystania  w działalności
informacyjnej i edukacyjnej biblioteki i uczelni macierzystej. 
Oprócz  e-learningu  wspomagającego  nauczanie  wyzwaniem  dla  bibliotekarzy  jest
zmiana tradycyjnej formy książki i  czasopisma na wersję cyfrową. Zainteresowanie



budzą czytniki elektroniczne, których na rynku pojawia się coraz więcej. Dziś e-book
jest  jeszcze  tylko  gadżetem,  ale  być  może  wkrótce  stanie  się oczekiwanym przez
użytkownika  nośnikiem  dokumentów  wypożyczanych  w  bibliotekach.  Rozważenie
możliwości  finansowych i  prawnych ich wykorzystania w realizacji  zadań biblioteki
wydaje się tylko kwestią czasu. 

3. Nowoczesnym  realizowaniu  tradycyjnych  zadań  biblioteki z  wykorzystaniem
wszystkich  dostępnych  nowinek  technicznych.  Ważna  jest  w  tym  zakresie
komunikacja  z  użytkownikiem.  Obok  tradycyjnych  form  muszą  się  pojawić  nowe,
choćby takie jak e-mail, forum, blog, gg, skype czy wreszcie e-bibliotekarz. 

4. Aktywnym włączaniu się w realizację inicjatyw środowiska akademickiego zarówno
tych  polegających  na  długofalowej  współpracy  (np.  projekt  Biura  ds.  Osób
Niepepłnosprawnych) jak i działaniach jednorazowych. 

5. Przyjmowaniu  realizacji  zadań  ważnych  dla  uczelni  macierzystej  choćby  były  to
zadania wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki. Rozterka kadry kierowniczej
Biblioteki  Politechniki  Łódzkiej  na  etapie  dyskusji  o  Uczelnianym  Punkcie
Personalizacji dotyczyła zasadności ulokowania jednostki w strukturze organizacyjnej
Biblioteki.  W  efekcie  uznano  wysuwane  argumenty  o  doświadczeniu  i  wiedzy  jej
pracowników, a także o Bibliotece jako centrum komunikacyjnym Uczelni, z którym
student wcześniej  czy później  się zetknie.  Jest oczywiste, że nie wszystkie zadania
powinny być (i nie są!) realizowane przez Bibliotekę Politechniki Łódzkiej.
Projekty wdrażane i planowane do realizacji podnoszą rangę biblioteki w środowisku

uczelni  macierzystej,  budują  jej  prestiż,  gruntują  świadomość  profesjonalizmu  i
wiarygodności kadry bibliotecznej. Jednocześnie współpraca z wieloma jednostkami uczelni
sprawia,  że  biblioteka  staje  się  rzeczywistym  centrum  informacyjno-komunikacyjnym,
niezbędnym dla istnienia szkoły wyższej.
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Katarzyna Sawicka-Mierzyńska1

Projekt Alfabet Białegostoku jako przykład współpracy
biblioteki ze studenckim środowiskiem naukowym

We  współczesnej  humanistyce,  w  obrębie  poszczególnych,  coraz  bardziej
zacierających swe granice dziedzin – antropologii,  socjologii,  literaturoznawstwa – można
odnotować, datujący się mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX wieku (w Polsce – po 1989
r.),  zwrot  ku lokalności  i  regionalizacji  kultury.  W ramach przewrotnej  reakcji  na procesy
globalizacyjne,  wbrew  nowoczesnej  narracji  o  uniwersalizmie  postępu,  ponowoczesność
wygenerowała  ideę  „małych  ojczyzn”,  dyskurs  postkolonialny,  geopoetykę,  regionalizm,
wielokulturowość, zjawisko decentralizacji i szereg innych, świadczących o tym, jak bardzo
ludzka  tożsamość  –  społeczna  i  jednostkowa –  zdeterminowana  jest  poprzez  miejsce,  w
którym się ukształtowała. Okazuje się, że nasz sposób postrzegania świata, wartościowania
jego zjawisk, definiowania pojęć, zależy od punktu, z którego patrzymy. Każde miejsce na
mapie  generuje  własną  opowieść  o  świecie,  której  ślady,  mniej  lub  bardziej  ukryte,
pozostawione  świadomie  lub  bez  świadomej  intencji  twórców,  odnajdujemy  w  tekstach
kultury. Pytanie o to, skąd jesteśmy, jaka przestrzeń jest naszą przestrzenią „domową”, jest
pytaniem  o  nas  samych.  „Przestrzeń”  oznacza  w  tym  kontekście  nie  tylko  terytorium
zakreślone na mapie czy pejzaż za oknem, ale też pewien obszar mentalny – doświadczenia,
wyobrażenia, tradycje, język – z nimi związany.

Spośród tych, szeroko pojętych, „miejsc” niezwykle istotną przestrzeń współczesności
stanowi miasto. Jak pisze Elżbieta Rybicka: „Miasto jest (…) nie tylko przestrzenią kulturową
w jak najściślejszym znaczeniu, a zatem przedmiotem badań i refleksji studiów kulturowych
(…), ale i swoistym laboratorium przekształceń w kulturze. Dlatego też obecne badania nad
metropoliami siłą rzeczy dotykają najczęściej dyskutowanych problemów współczesności –
globalizacji,  wielo-  i  trans  kulturowości,  konfliktów  kulturowych,  problematycznych
tożsamości  i  hybrydyzacji,  pamięci  i  historii,  cyberprzestrzeni i  rzeczywistości  wirtualnych.
(…)  Najkrócej  rzecz  ujmując,  refleksja  nad  miastem  jest  w  gruncie  rzeczy  refleksją  nad
kulturą” [7, s. 471].

Kierując się tymi przesłankami studenci działający w Kole Naukowym Polonistów (w
skrócie  KNP),  funkcjonującym w Instytucie  Filologii  Polskiej  Uniwersytetu  w Białymstoku,
podjęli się prac badawczych skupionych na problematyce związanej z regionem podlaskim i
Białymstokiem.  Zainteresowanie  Koła  Naukowego  Polonistów  rodzinnym  miastem  i
regionem datuje się od 2005 r., natomiast historia samego Koła sięga lat osiemdziesiątych.
Warto w tym miejscu poświęcić kilka słów tej studenckiej organizacji, by prześledzić drogę,
jaka przywiodła ją ku tej tematyce.

Pomysł  reaktywowania  istniejącego  niegdyś  (ówczesna  działalność  nie  została  w
żaden sposób udokumentowana) Koła Polonistów narodził się w 1984 r., w kręgu studentów
filologii  polskiej  ówczesnej  Filii  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  Białymstoku,
zaangażowanych  w  ruch  opozycyjny.  Do  Koła  wstąpiło  kilkudziesięciu  studentów,  którzy
podzielili się na trzy Sekcje: Pogranicza, XIX wieku i Twórczości Własnej [3, s. 51]. Powołanie

1 dr  Katarzyna  Sawicka-Mierzyńska,  Zakład  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu  w
Białymstoku, e-mail: ka.sias@wp.pl



osobnej sekcji, która miałaby się zajmować fenomenem pogranicza (w sensie kulturowym i
terytorialnym) świadczy o tym, że już wtedy studenci zrzeszeni w Kole mieli świadomość, jak
istotny i płodny badawczo jest to problem. Jednak to działalność trzeciej sekcji (Twórczości
Własnej)  okazała  się  najbardziej  znacząca  i  brzemienna  w  długofalowe  skutki,  także  w
kontekście  regionalizmu.  Wśród  jej  członków  narodził  się  pomysł  wydawania  pisma pod
tytułem  Kartki  [8,  s.  89-99],  które  funkcjonowało  na  ogólnopolskim  rynku  czasopism
literackich  w  latach  1986-2006.  Na  początku  nic  nie  zapowiadało  tak  spektakularnego
rozwoju i sukcesu pisma – pierwsze numery powstawały w mieszkaniu redaktora naczelnego,
Artura Jana Szczęsnego,  a  ich nakład wynosił  od 18 do 60 egzemplarzy.  Jak wspominają
ówcześni członkowie Koła Naukowego Polonistów i redaktorzy  Kartek, zarówno Koła, jak i
pismo miały stanowić swoistą enklawę wolności słowa i kreatywnego myślenia w ponurych
realiach schyłkowego komunizmu. Podjęto nawet próbę rejestracji tytułu – powiodła się ona
jednak dopiero w 1990 r., kiedy przewodniczącym Koła Naukowego Polonistów i redaktorem
naczelnym Kartek został Bogdan Dudko. Pod jego kierownictwem pismo w ciągu kilku lat z
bazującego na prowokacji,  studenckiego „almanachu twórczości  wszelakiej” przekształciło
się  w  ogólnopolski  magazyn  artystyczno-literacki.  Już  w  piątym  numerze  ze  stopki
redakcyjnej zniknął Instytut Filologii Polskiej jako instytucja sprawcza pisma, jednak zarówno
swoimi korzeniami,  jak też  poprzez  pojawiających się  na łamach twórców – studentów i
pracowników uniwersyteckich, Kartki pozostały związane z białostocką polonistyką. W 1994
r. Bogdan Dudko powołał do istnienia Stowarzyszenie Artystyczne Kartki, które dysponowało
prawami do tytułu.

Znakiem  rozpoznawczym  pisma,  elementem,  który  wyróżniał  je  na  tle  innych
artystycznych magazynów lat  dziewięćdziesiątych stał  się  fenomen prowincji,  połączony z
wątkami ekologicznymi i prezentacją literatury i sztuki krajów ościennych – Rosji, Ukrainy,
Litwy,  a  przede  wszystkim –  Białorusi.  Można  powiedzieć,  że  progres  Kartek zawdzięcza
energię powrotowi do źródeł. Wbrew obawom redaktora naczelnego, że lokalność utrudni
pismu  funkcjonowanie  na  rynku  ogólnopolskim,  że  przylgnie  do  niego  etykieta:
„prowincjonalne” w złym tego słowa znaczeniu, okazało się, że to właśnie rzucenie nowego
światła na fenomen prowincji  przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tytułem. Pismo
zataczało niezwykle szeroki horyzont – myślowy, tematyczny, artystyczny, ale spojrzenie jego
autorów na świat padało ze ściśle określonego miejsca na mapie, z konkretnej mentalnej
przestrzeni,  nazwanej  i  problematyzowanej.  Analizę  fenomenu  prowincji,  do  tej  pory
eksplorowanego bardziej intuicyjnie, niż programowo, przyniósł numer 22 z 2000 r., wraz z
wydaną  przez  Bibliotekę  Kartek książką  Metafizyka  prowincji.  Wtedy  też  zorganizowany
został przez Stowarzyszenie literacko-artystyczne Kartki pierwszy z cyklu festiwali „Świat na
Uboczu”.

Jak pisze Krzysztof  Czyżewski,  założyciel  ośrodka „Pogranicze” w Sejnach, redaktor
naczelny  Krasnogrudy, „prowincja to wszelka przestrzeń, która czeka na odpieczętowanie i
ukształcenie”, „miejsce, w którym można się znaleźć <u początku> czegoś”, które stwarza
autentyczną  możliwość  nie  tylko  penetrowania,  poznawania  świata,  ale  też  jego
współtworzenia. „Zagospodarowywana wolnym aktem czynienia otwiera nową perspektywę,
w której życie i  świat wartości  określa język praktyki” [2,  s.  58-61]. Tego typu przestrzeń
odkryli redaktorzy  Kartek na Podlasiu, a studenci Koła Naukowego Polonistów – w samym
jego centrum, w Białymstoku.

Konsekwencją swoistej „pierwotności” prowincji są także pewne braki organizacyjne,
instytucjonalne, które, paradoksalnie, czasem ułatwiają działanie, otwierając nieograniczone
możliwości  powoływania  bytów  nowych i  współpracy  tych  już  istniejących.  W tego  typu



miejscach  współpracują  bowiem  nie  instytucje,  tylko  ludzie  –  „prowincja”  sprawia,  że
zamiast  relacji  instytucjonalnych  funkcjonują  osobiste,  a  zamiast  układów  formalnych  –
personalne. W tym kontekście nie dziwi łatwość, z jaką zespół redakcyjny Kartek wszedł we
współpracę  z  Wojewódzką  Biblioteką  Publiczną  w  Białymstoku.  Obejmujący  funkcję  jej
dyrektora  w  1998  r.  Jan  Leończuk  był  przecież  nie  tylko  regionalnym  działaczem
samorządowym,  ale  też  poetą,  pracownikiem  Uniwersytetu  w  Białymstoku,  redaktorem
pisma o tematyce historycznej Gryfita. Jak mówił w wywiadzie udzielonym tuż po nominacji,
jego  zamiarem  jest,  aby  Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  stała  się  „centrum  wiedzy  o
regionie”  [5].  W  czytelni  Biblioteki  odbyła  się  promocja  książki  Metafizyka  prowincji i
towarzyszącego jej numeru  Kartek,  jedna z imprez zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Artystyczne  „Kartki”  w  ramach  obchodów  Roku  Mickiewiczowskiego  (w  bibliotece,  z
udziałem  wybitnych  znawców  epoki  romantyzmu  –  Doroty  Siwickiej,  Krzysztofa
Rutkowskiego,  Aleksandra Nawareckiego – odbył się sąd nad poetą),  ogłoszenie wyników
konkursów poetyckich organizowanych wspólnie przez „Kartki”,  lokalną prasę codzienną i
księgarzy.  Już  za  czasów  poprzedniej  dyrekcji  biblioteki,  sprawowanej  przez  15  lat  przez
Walentynę  Siniakowicz,  usytuowana  w  malowniczym  budynku  dawnej  Loży  Masońskiej
czytelnia otworzyła swe podwoje dla  Kartek:  w 1996 r. podczas I  Ogólnopolskiego Forum
Literackiego „Dekada Młodych” odbyła się  w niej  prezentacja wybranych pism literackich
młodego pokolenia. Pojawili się redaktorzy naczelni poznańskiego  Czasu Kultury i  Nowego
Nurtu, wydawanego w Bytomiu Fa-Artu, rzeszowskiej Frazy, lubelskich Kresów, warszawskiej
Lampy i Iskry Bożej oraz  Magazynu Literackiego i  katowickich  Opcji, czyli  najważniejszych
pism młodoliterackich tamtego okresu.

Współpraca nieformalna ma swoje wady i zalety – z jednej strony nie ogranicza, z
drugiej  –  do  niczego  nie  zobowiązuje.  W  środowisku  literackim  Białegostoku
wykrystalizowały  się  dwie  antagonistyczne  frakcje,  które,  w  dużym  uproszczeniu,  można
określić  jako  awangardową,  alternatywną,  skupioną  wokół  Kartek i  konserwatywną,
klasyczną,  z  Janem Leończukiem i  krytykiem Waldemarem Smaszczem na czele.  Różnił  je
zarówno styl działania, jak też założenia światopoglądowe, i choć do otwartych konfliktów
czy  konfrontacji  nie  dochodziło,  przedsięwzięcia  podejmowane  przez  Stowarzyszenie
Artystyczne „Kartki” i inicjatywy kulturalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (od 2000 r.
przemianowanej na Książnicę Podlaską) przestały się ze sobą pokrywać.

Książnica, do dziś prowadzona przez Jana Leończuka, podjęła szereg przedsięwzięć
mających  na  celu  zarówno  dokumentowanie  dotychczasowego  dorobku  kulturalnego  i
historii regionu, jak też animowanie nowych jego zjawisk, zwłaszcza w dziedzinie literatury.
Wśród usług biblioteki, jako osobna kategoria wymienione zostało „udostępnianie informacji
i materiałów regionalnych”. Najważniejszym i najbardziej trwałym elementem tej aktywności
na rzecz regionu wydaje się działalność wydawnicza biblioteki. Od 1992 r. dość regularnie
wydawana jest Bibliografia województwa podlaskiego (ostatnia za lata 2003-2004), od 2002
roku ukazuje się almanach Epea (dotychczas 7 numerów), prezentujący twórczość literacką
zarówno uznanych, jak debiutujących artystów związanych z Podlasiem, także od 2002 r. –
ukazujący się nieregularnie Bibliotekarz Podlaski (ostatni numer to 18/19 z 2009 roku), gdzie
oprócz  tematów  bibliotekoznawczych  pojawiają  się  artykuły  dotyczące  historii  i  kultury
regionu.  Książnica  publikuje  też  szereg  druków zwartych  –  dzięki  jej  wsparciu  szansę  na
debiut miało wielu miejscowych literatów. W latach 1991-2007 ukazało się ok. 110 pozycji
książkowych o niezwykle zróżnicowanej tematyce – od książek na temat niezależnego ruchu
młodzieżowego na Białostocczyźnie czy historii Suchowoli przez pozycje dotyczące warsztatu
bibliotekarza po tomiki  poetyckie i  refleksje na temat  Tryptyku rzymskiego Jana Pawła II.



Wyodrębnione  zostały  także  dwie  serie  wydawnicze:  Świętojańska  Seria  Poetycka i  In
memoriam, w ramach której wydawane są dzieła wszystkie zmarłego w 1989 r. wybitnego
białostockiego  poety  Wiesława  Kazaneckiego.  Tytaniczna  praca  zespołu  wydawniczego
Książnicy, kierowanego przez Jana Leończuka, zasługuje na ogromny szacunek i przyczynia
się do utrwalenia dorobku kulturalnego Podlasia, pojawiają się jednak wobec niej zarzuty
dotyczące  przedkładania  ilości  wydawanych  pozycji  nad  ich  poziom  oraz  zaniedbań
redakcyjnych [4; 9].

W gmachu Książnicy organizowane są też wystawy, spotkania z pisarzami, promocje
książek,  a  od  września  2008  r.  w  siedzibie  Wypożyczalni  Głównej  tzw.  Środy  literackie,
podczas których czytelnicy mogą się spotkać z lokalnymi twórcami. Imprezy o charakterze
kulturalnym, skierowane zarówno do dorosłych, jak i najmłodszych użytkowników biblioteki,
odbywają się również w 15 filiach bibliotecznych działających aktualnie na terenie miasta.
Nie ma zatem żadnej przesady w stwierdzeniu, że Książnica Podlaska jest – „sama w sobie” -
niezwykle ważną instytucją kulturalną Białegostoku. „Sama w sobie” gdyż nie można mówić
o jakiejś ważkiej współpracy biblioteki z innymi instytucjami tego typu. Współdziałanie ma
charakter  akcydentalny  i  opiera  się  raczej  na  związkach  i  relacjach  prywatnych
partycypujących w nim osób,  niż na sformalizowanych przedsięwzięciach.  Na tej  zasadzie
pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku stają się recenzentami wydawanych przez Książnicę
tomików  poetyckich  czy  autorami  tekstów  dla  Bibliotekarza  Podlaskiego,  nie  ma  jednak
jakichkolwiek  reguł  z  tym związanych,  można chyba mówić  jedynie  o pewnym obyczaju,
który ukształtował się na przestrzeni lat.

Jak wspomniano wyżej, na poziomie formalnym rozeszły się również drogi  Kartek i
Instytutu Filologii Polskiej, a w konsekwencji także Koła Naukowego Polonistów. To ostatnie
weszło  w  okres  wzmożonej  aktywności  pod  koniec  lat  dziewięćdziesiątych,  pod
kierownictwem  jednej  z  założycielek  organizacji,  Danuty  Zawadzkiej.  Plon  prac  Koła
Naukowego Polonistów w tym okresie to cztery ogólnopolskie konferencje naukowe, których
następstwem były książki pokonferencyjne. Ich tematyka wskazuje na odejście od zagadnień
regionalnych  w  stronę  humanistycznych  uniwersaliów:  Adamowe.  Konfrontacje
Mickiewiczowskie (2000),  Z  ducha  biblioteki.  Literatura  w  interpretacji  intertekstualnej
(2002), Bóg artystów XX wieku (2003), Idee Europy w kulturze XX wieku (2005).

W 2005 r., za sprawą Ewy Perepelicy, wówczas studentki III roku filologii polskiej, i
Anny Sumlińskiej, ówczesnego prezesa Koła Naukowego Polonistów, Białystok i region stał
się znowu głównym przedmiotem zainteresowania młodych badaczy. Wydaje się to istotne
tym bardziej, że w 2006 r. ukazał się ostatni, 35 numer  Kartek, po którym pismo zawiesiło
swą  działalność.  Z  perspektywy  kilku  lat,  jakie  upłynęły  od  tego  czasu,  można  zatem
powiedzieć, że Koło Naukowe Polonistów stało się kontynuatorem działań Stowarzyszenia
Artystycznego „Kartki”2.

Studenci i ich opiekunowie, rekrutujący się spośród pracowników Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku (obok wymienionej Danuty Zawadzkiej – Ewa Nofikow,
Katarzyna  Sawicka),  podjęli  szereg  inicjatyw mających  na  celu  poznawanie  i  animowanie
kultury  miasta  i  jego  okolic.  Pierwsza  z  nich  to  projekt  Białystok  –  niewidziane  miasto,
któremu  przyświecał  zamiar  pokazania  samym  mieszkańcom  miasta  interesujących,  a
nienagłośnionych  przedsięwzięć  kulturalnych,  instytucji,  osób.  W  zorganizowanych  przez
Koło Naukowe Polonistów spotkaniach wzięli  udział  m.in. Wiktor Wołkow (znany fotograf
przyrody,  autor  zjawiskowych  fotografii  rozlewisk  nad  Biebrzą  czy  Białowieskiego  Parku
Narodowego),  grający  muzykę  alternatywną  zespół  „Zerova”,  białostoccy  mistrzowie

2 Już po napisaniu tego artykułu, w maju 2010 r. ukazał się kolejny numer Kartek, oznaczony jako 1/2010.



bałkańskiego folku – zespół „Sarakina”, Monika Szewczyk, kierująca znaną w całej Europie
białostocką  galerią  sztuki  współczesnej  „Arsenał”,  Maciej  Rant  z  Białostockiego  Ośrodka
Kultury.  Rozmowy  z  gośćmi  i  publicznością  pokazały,  że  istnieje  potrzeba  zmiany  języka,
sposobu mówienia o mieście, przeformułowania pojęć, które służyły dotąd definiowaniu jego
tożsamości i nie były dostatecznie problematyzowane. Okazało się, że samym mieszkańcom
Białegostoku zależy na powstaniu aktualnego, nieobciążonego stereotypami obrazu miasta i
regionu.

Jego tworzenie  rozpoczęło  się  od  warsztatów  poetyckich  pod  hasłem „to  miasto:
odczytywanie-zapisywanie”. Ich efektem była książka zatytułowana Miastopisanie, w której
sześciu młodych autorów przedstawiło poetyckie obrazy przestrzeni miejskiej, zarówno tej
realnej,  jak  i  wyobrażeniowej.  Powstał  dynamiczny  portret  Białegostoku,  uzupełniony
rysunkami Izy Tarasewicz. Kolejnym przedsięwzięciem był festiwal Białystok. Rozdroże kultur,
zorganizowany  w  2009  r.  przy  współpracy  z  Galerią  „Arsenał”.  Podczas  trzydniowego
festiwalu miał miejsce panel dyskusyjny na temat etniczności literatury i literackiego obrazu
Białegostoku, odbyło się spotkanie z białoruskim pisarzem mieszkającym na Białostocczyźnie,
Sokratem  Janowiczem  oraz  rozmowa  dotycząca  żydowskiego  dziedzictwa  Białegostoku.
Imprezę  rozpoczął  wernisaż  wystawy  Izy  Tarasewicz  pod  tytułem:  Matecznik.  Niezwykle
wysoka frekwencja podczas wszystkich festiwalowych spotkań stanowiła ewidentny dowód
na to, jak bardzo białostoczanie są głodni wiedzy na temat własnego miasta.

Ostatni  etap  projektu  Białystok  –  niewidziane  miasto,  niejako  podsumowujący
pięcioletnie  badania  nad  regionem,  to  interdyscyplinarna,  studencko-doktorancka
konferencja naukowa Alfabet Białegostoku, która odbyła się w marcu 2010 r. Poprzedził ją
szereg spotkań merytorycznych, podczas których studenci zapoznawali się z metodologiami
badań  nad  miastem  i  regionem  jako  tekstami  kultury,  a  także  przygotowywali  własne
referaty.  Organizatorzy  konferencji  postawili  sobie  za  cel  skonfrontowanie  studenckich
środowisk  naukowych,  reprezentujących  różne  białostockie  uczelnie  i  zróżnicowane
dziedziny wiedzy, na co dzień pozostające w izolacji. Młodzi naukowcy mieli  się spotkać i
porozmawiać o Białymstoku, przedstawiając wyniki swoich badań w sposób zrozumiały dla
reprezentantów  innych  dyscyplin.  W  gmachu  Wydziału  Polonistyki  udało  się  zgromadzić
studentów i doktorantów filologii polskiej, angielskiej, prawa, historii, pedagogiki i chemii. W
tej  samej  sali,  dla  tej  samej  publiczności  odczytane  zostały  referaty  na  temat
nanotechnologii, podlaskich owiec, poezji, miejskich legend i demonologii. Okazało się, że
wzajemna  komunikacja  i  wymiana  myśli  jest  możliwa,  a  formuła  „alfabetu”,  zgodnie  z
założeniami  pomysłodawców,  na  tyle  pojemna i  elastyczna,  by  scalić  elementy  dyskursu
różnych dziedzin naukowych. W ciągu dwóch dni obrad udało się zaledwie zarysować szkic
do portretu miasta, otworzyć nowe perspektywy jego oglądu. Wiele kwestii wymaga jeszcze
zbadania, rewizji, reinterpretacji, dlatego konferencja będzie miała charakter cykliczny – jej
kolejna  edycja,  tym  razem  już  z  udziałem  starszych  pracowników  naukowych,  została
przewidziana na 2012 rok.

Alfabet Białegostoku, zarówno w środowisku naukowym Wydziału Filologicznego, jak
też  w  lokalnych  mediach,  okrzyknięto  kolejnym  sukcesem  Koła  Naukowego  Polonistów.
Należy jednak przyznać, że nie wszystkie plany opisane w zaproszeniu konferencyjnym udało
się zrealizować. Ku zaskoczeniu organizatorów pomysł interdyscyplinarnej sesji napotkał na
opór  ze  strony studentów i  pracowników innych  lokalnych uczelni.  Mimo prowadzonych
rozmów  z  kołami  naukowymi,  licznych  spotkań,  a  nawet  angażowania  pracowników
naukowych, którzy mieli zachęcać swoich studentów do udziału w sesji, konferencja spotkała
się z odzewem mniejszym, niż przewidywano. Wymownie świadczy o tym fakt, że zamiast



zaplanowanych trzech dni, referatami udało się wypełnić zaledwie dwa. Wielu studentów i
doktorantów, mimo wcześniejszych deklaracji i wygłoszonych bardzo pozytywnych opinii na
temat  idei  konferencji,  nie  zgłosiło  swego  udziału.  Dotyczyło  to  studentów  Akademii
Teatralnej,  matematyków,  ekonomistów.  W  programie  sesji  nie  pojawili  się  socjolodzy  i
architekci  –  paradoksalnie,  referaty  na  temat  białostockiej  architektury  głosili  filolodzy
polscy. Przyczyny mniejszego, niż spodziewane zainteresowania sesją wymieniano różne – od
obawy wystąpienia przed polonistami, którzy mieliby nazbyt surowo oceniać kompetencje
językowe referentów, po założenie, że lepiej zorganizować jakąś sesję czy wystawę dotyczącą
problematyki regionalnej we własnej jednostce i w obrębie własnej dziedziny, niż dzielić się z
innymi  swoim dorobkiem.  Szeroki  odzew  konferencji,  duże  zainteresowanie  studentów  i
wysoki poziom merytoryczny towarzyszących referatom dyskusji rokują jednak nadzieję, że
kolejne  edycje  Alfabetu  Białegostoku spełnią  marzenie  członków  Koła  Naukowego
Polonistów o integracji lokalnych środowisk naukowych w pracach badawczych dotyczących
Białegostoku i regionu.

Naturalnym partnerem tego przedsięwzięcia stała się Książnica Podlaska, a ściślej – jej
Dział Zbiorów Specjalnych, powołany do życia w 1986 r., natomiast kształtujący swoje zasoby
już  od  końca  lat  sześćdziesiątych  [1;  6].  W  Dziale  tym,  oprócz  muzykaliów  czy  książek
mówionych gromadzone są dokumenty życia społecznego,  rękopisy,  ekslibrisy,  regionalna
grafika.  Od 2006  r.  siedziba  Działu  znajduje  się  poza  ścisłym centrum miasta,  przy  ulicy
Ryskiej  1,  korzystanie  z  jego  zasobów  utrudnia  też  fakt,  że  nadal  trwają  prace  nad
uporządkowaniem  i  skatalogowaniem  dokumentów  życia  społecznego.  Nie  ulega
wątpliwości, że ulotki, repertuary teatrów, programy i katalogi wystaw oraz wszelkich innych
imprez czy plakaty stanowią bezcenny materiał do badań nad regionem, tym bardziej zatem
zastanawiające może być, że studenci  nie mieli  świadomości  istnienia tego typu zbiorów.
Dział Zbiorów Specjalnych pojawił się jako podmiot współpracujący przy organizacji Alfabetu
Białegostoku (w tej funkcji widniał na plakatach i w programie) tylko dzięki jednej ze swoich
pracownic,  jednocześnie  studentce  V  roku  filologii  polskiej,  która  dowiedziawszy  się  o
konferencji,  zaprosiła Koło Naukowe Polonistów do odwiedzenia Działu i zapoznania się z
jego zbiorami.

Zbiory te miały posłużyć przede wszystkim jako jedno ze źródeł wykorzystanych do
stworzenia  przez  studentów wystawy  Alfabet  Białegostoku,  której  ekspozycja  w gmachu
Wydziału  Polonistyki  towarzyszyła  konferencji.  Wystawa  była  nie  tylko  wizualnym
dopełnieniem niektórych referatów, np. opowieści o legendach miejskich czy architekturze
sakralnej  Białegostoku,  ale  też  stanowiła  osobną,  graficzno-słowną  narrację  o  mieście.
Autorzy zilustrowali m.in. takie hasła, jak „stereotypy”, „alternatywny Białystok”, „handel”,
„pamięć”, „wykluczenie”, „bieda i bogactwo”, „edukacja”.

Niestety podczas dwudniowych obrad wśród publiczności nie znaleźli się pracownicy
bibliotek,  co  można  tłumaczyć  faktem,  że  konferencja  odbywała  się  w  godzinach  pracy
Książnicy  Podlaskiej.  Cieszy  natomiast  fakt,  że  wśród  referatów  pojawiły  się  dwa  teksty
bibliotekoznawcze  –  jeden  dotyczący  czytelnictwa  w  Białymstoku,  wygłoszony  przez
studentkę informacji  naukowej i  bibliotekoznawstwa,  drugi  – Działu Zbiorów Specjalnych.
Wspomniana wyżej pracownica działu, Joanna Martyniuk, przybliżyła jego historię, zasoby i
podejmowane  przedsięwzięcia  (wystawy,  konkursy,  imprezy  integracyjne  dla  osób
niepełnosprawnych).  Z  całą  pewnością  zatem,  Alfabet  Białegostoku przyczynił  się  do
rozpowszechniania  wśród  mieszkańców  miasta,  zwłaszcza  studentów  Uniwersytetu  w
Białymstoku, wiedzy o istnieniu działu i jego ofercie.



W  ramach  współpracy  i  wzajemnej  wymiany  przewidziano  również  prezentacje
referatów  napisanych  przez  studentów  Koła  Naukowego  Polonistów  w  siedzibie  Działu
Zbiorów Specjalnych, przed publicznością, na którą – oprócz użytkowników biblioteki – mieli
się składać jej  pracownicy.  Pierwotny termin minikonferencji  (14 kwietnia 2010 r.)  został
przesunięty w związku z trwającą w tym czasie żałobą narodową na nieco późniejszy – 27
kwietnia. Być może ta zmiana sprawiła, że w siedzibie Działu Zbiorów Specjalnych, oprócz
studentów  Koła  Naukowego  Polonistów  i  ich  opiekunki,  zjawiło  się  zaledwie  dwóch
pracowników  działu  i  jedna  osoba  z  zewnątrz.  Przyczyn  tej  niskiej,  a  właściwe  żadnej
frekwencji może być wiele: brak nawyku uczęszczania na tego typu imprezy w środowisku
bibliotekarskim,  brak  zainteresowania  tematem  Białegostoku,  obawy  (niesłuszne)  co  do
poziomu  referatów  studenckiego  autorstwa.  Współpraca  Koła  Naukowego  Polonistów  z
Działem  Zbiorów  Specjalnych  miała  zatem  swoje  blaski  i  cienie,  z  pewnością  jednak
przysporzyła partycypującym w niej jednostkom obopólnych korzyści.

Związki Koła Naukowego Polonistów z Książnicą Podlaską nie kończą się na Alfabecie
Białegostoku. W ramach zainteresowania regionem i lokalną tożsamością studenci realizują –
równolegle  do  przedsięwzięcia  Białystok  –  niewidziane  miasto –  projekt  Demonologia
Podlasia,  bazujący  w  dużej  mierze  na  materiałach  otrzymanych  od  Jana  Leończuka.
Kierownik Książnicy przekazał Kołu zapisy rozmów, jakie zostały przeprowadzone w 1979 i
1980 r.  przez studentów i  pracowników naukowych ówczesnej  Filii  UW w Białymstoku z
mieszkańcami  podlaskich  wsi  na  temat  diabłów,  demonów,  zjawisk  paranormalnych,
ludowych obyczajów i zabobonów. Prace polegające na ich analizie trwają w ramach spotkań
Koła Naukowego Polonistów od stycznia 2008 r. W czerwcu 2009 r. studenci przeprowadzili
też  pierwsze  z  planowanych  kilku  badań  terenowych,  których  wyniki  będą  zestawione  z
materiałami  sprzed  30  lat.  Podsumowaniem  projektu  ma  być  konferencja  naukowa
dotycząca demonologii  w kulturze współczesnej (nie tylko ludowej),  która odbędzie się w
2011 r., i książka pokonferencyjna. Niewykluczone, że swój udział w konferencji, nie tylko
poprzez osobę Jana Leończuka, będzie miała również Książnica Podlaska.

Reasumując, w Białymstoku od lat dziewięćdziesiątych funkcjonuje wiele instytucji
zajmujących się animacją i promowaniem kultury, o różnym statusie – niektóre podlegają
samorządowi lokalnemu, inne mają charakter stowarzyszeń, jeszcze inne działają w ramach
szkół  wyższych.  Istotną  lukę  w  życiu  kulturalnym  miasta  stanowi  brak  pisma  literacko-
artystycznego. Od jakiegoś czasu trwają jednak rozmowy na temat jego stworzenia, w które
zaangażowały się dwie, na co dzień ze sobą konkurujące uczelnie wyższe – Uniwersytet w
Białymstoku i prywatna Wyższa Szkoła Administracji Publicznej. Należy tu jeszcze wymienić
Wojewódzki  Ośrodek Animacji  Kultury,  Centrum Dialogu  i  Edukacji  Międzykulturowej  im.
Ludwika  Zamenhofa,  stowarzyszenia  „Fabryka  Bestsellerów”,  wspominaną  już  galerię
„Arsenał”. Powstają kluby i kawiarnie literackie, miasto tętni od spotkań, debat, festiwali,
wieczorów autorskich. Wszystkie organizujące je instytucje pracują jednak na swoją własną
markę i renomę, raczej nie angażując się we wspólne działania. Być może za kilka lat, gdy
pozycja instytucji funkcjonujących w białostockim pejzażu kulturalnym od niedawna, bardziej
się  ugruntuje,  dojrzeją  do  wzajemnej  współpracy.  Jest  ona  bardzo  istotna  nie  tylko  ze
względów  ideowych  czy  intelektualnych,  ale  też  pragmatycznych  –  wspólne  projekty,
zwłaszcza  te  nastawione  na  rozwój  regionu,  mają  większe  szanse  na  wysokie
dofinansowanie, choćby ze środków Unii Europejskiej.
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Płaszczyzny współpracy ośrodków
kształcenia bibliologicznego z bibliotekami – case study

Zwyczajowo  pod  terminem  współpracy rozumie  się  umiejętność  współdziałania  z
innymi na rzecz osiągania wspólnych celów [9, s. 1172]. W ujęciu psychologicznym, zdolność
tę zalicza się do kompetencji społecznych, warunkujących jakość relacji z innymi ludźmi [1, s.
15].

Istnieje  wiele  form  współpracy,  a  prowadzić  ją  mogą  zarówno  osoby  prywatne,
instytucje, jak i całe państwa. Zasadniczo wszystkie przejawy tego typu działalności można
podzielić na dwie kategorie: działania sformalizowane  prowadzone w oparciu o podpisane

umowy, zawarte porozumienia czy zawiązane konsorcja, oraz mniej formalne  wynikające z
dobrej  woli  kooperantów,  chęci  wspólnego  wykonywania  zadań  oraz  rozwiązywania
problemów.

Biorąc pod uwagę działalność organizacyjną oraz rolę, jaką mogą pełnić organizacje w
kooperacji,  wyróżnić  można  trzy  podstawowe  grupy  form  współpracy.  Pierwsza  to
uczestnictwo jednej organizacji  w procesie programowania działań drugiej, co w praktyce
może ograniczać się jedynie do wzajemnego informowania o planowanych kierunkach prac
lub przybierać nieco bardziej zaawansowaną formę w postaci obopólnych konsultacji czy też
udziału we wspólnych zespołach, diagnozujących potrzeby partnerów czy inicjujących nowe
przedsięwzięcia  (opracowywanie  programów,  strategii,  dokumentów).  Druga  forma

współpracy  –  będąca  pewnym  wynikiem  i  naturalną  konsekwencją  pierwszej   to
skoordynowanie  realizowanych  działań,  polegające  na  samodzielnym  wykonywaniu
zaplanowanych  przez  kooperantów  prac  z  uwzględnieniem  wcześniejszych  kontaktów  i
ustaleń (synergia działań). Ostatnią możliwą formą współpracy jest przekazanie wykonania
pewnych  działań  organizacji  partnerskiej,  co  w  zasadzie  ogranicza  się  do  powierzenia
jednemu z kooperantów wypełnienia konkretnego zadania wraz ze środkami niezbędnymi do
jego realizacji [por. 3].

Przykładem dziedziny,  w której z  dużym powodzeniem realizowane są wszystkie z
wymienionych  form  współpracy,  jest  bibliotekarstwo,  a  ściślej  działalność  biblioteczna.
Zgodnie z obowiązującą Ustawą o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek będących
członkami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej należy współdziałanie w zakresie gromadzenia,
opracowywania,  przechowywania  i  udostępniania  zbiorów,  sporządzania  i
rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-
badawczej, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek oraz wymiany i
przekazywania  materiałów  bibliotecznych  i  informacji  [10].  Mimo  że  wiele  bibliotek  nie
zgłosiło akcesu do tej sieci, większość z nich prowadzi działalność na rzecz innych placówek,
podejmując  inicjatywy  służące  m.in.  poprawie  warunków  udostępniania  zbiorów,
podnoszeniu  jakości  źródeł  informacji,  popularyzacji  piśmiennictwa,  czy  pozyskiwaniu
funduszy  na  zakup  nowych  urządzeń,  a  także  działalność  wydawniczą  czy  propagandę
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biblioteczną. Pod względem instytucjonalnym partnerami bibliotek niejednokrotnie bywają
archiwa, muzea, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, instytucje kultury, czy wreszcie
ośrodki  kształcenia przyszłych adeptów zawodu bibliotekarskiego. Z punktu widzenia tych
ostatnich ta wzajemna kooperacja nabiera szczególnego znaczenia, bowiem z jednej strony
przyczynia  się  do  wzbogacenia  oferty  dydaktycznej  studiów  bibliologicznych  i  większego
zaangażowania  pracowników  naukowych  w  kształtowanie  oblicza  nowoczesnego
bibliotekarstwa, a z drugiej – pozwala bibliotekarzom na podnoszenie swoich kwalifikacji i
promocję własnych placówek w szeroko pojmowanym otoczeniu. Parafrazując wypowiedź
francuskiego bibliotekarza Marca Chauveine’a można nawet pokusić się o stwierdzenie, że
tak  jak  żadna  biblioteka nie  jest  samowystarczalna  i  prawdopodobnie  nie  będzie  taką  w
przyszłości,  tak  żaden  instytut  kształcenia  bibliologicznego  nie  jest  i  nie  będzie  w stanie
sprostać swym zadaniom w pojedynkę, bez współpracy ze środowiskiem bibliotekarskim [6].

Tę  prawdę  już  dawno  zrozumiano  w  Instytucie  Informacji  Naukowej  i  Bibliologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który od ponad trzydziestu lat współpracuje z
bibliotekami na terenie całego kraju i za granicą. Niektóre z tych form współdziałania ujęte
zostały w statucie Instytutu, inne realizowane są na bieżąco, spontanicznie, wymuszane w
pewien sposób przez zaistniałe sytuacje. Niniejszy rozdział przybliża różnorodne płaszczyzny
współpracy,  od  projektów  rozwijających  i  promujących  kulturę,  poprzez  nowoczesne
inicjatywy wydawnicze, po różne formy działalności edukacyjnej oraz współpracę w zakresie
gromadzenia,  opracowywania  i  udostępniania  zbiorów  bibliotecznych.  Celem  niniejszego
tekstu jest nie tylko próba przybliżenia bieżących form współpracy Instytutu z bibliotekami,
ale także udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w dobie konwergencji mediów możliwe jest
nawiązanie  nowych,  innych  form  kooperacji  między  bibliotekami  i  instytucjami
pozabibliotecznymi.

Toruński ośrodek bibliologii swoimi tradycjami sięga 1975 r. i powołanego wówczas
Zaocznego Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji  Naukowej. Jednak dopiero w 1976 r.
wraz  z  utworzeniem  Zakładu Bibliotekoznawstwa i  Informacji  Naukowej,  funkcjonującego
początkowo w ramach Instytutu Filologii Polskiej UMK [7, s. 157], pojawiły się pierwsze etaty
naukowe. Na początku swojego istnienia nowa jednostka naukowa borykała się z różnymi,
przede  wszystkim  kadrowymi  problemami,  wynikającymi  z  braku  samodzielnych
pracowników  nauki.  W  1982  r.  Zakład  został  włączony  w  struktury  Instytutu  Historii  i
Archiwistyki UMK, a wraz z tą zmianą jego szeregi wzbogaciły się o nowych pracowników.
Rozwój  naukowy  i  dydaktyczny  Zakładu  zaowocował  przekształceniem  w  1994  r.  w
samodzielną  jednostkę  Wydziału  Nauk  Historycznych  –  Katedrę  Bibliotekoznawstwa  i
Informacji  Naukowej [2, s.  7].  Kolejnym etapem rozwoju Katedry  była jej reorganizacja w
2004 r. w funkcjonujący do dziś Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii (dalej: IINiB).

Obecnie  Instytut  posiada  szeroką  ofertę  studiów  prowadzonych  w  trybie
stacjonarnym,  jak  i  niestacjonarnym.  Podstawowa  działalność  dydaktyczna  opiera  się  na
dwustopniowych  studiach  licencjackich  i  magisterskich.  Po  ich  ukończeniu  studenci
legitymują  się  wiedzą  na  temat  działania  struktur  bibliotecznych,  organizacji  zbiorów
bibliotek, wykorzystywania najnowszych technologii w informacji naukowej, a także pracy z
czytelnikiem (w tym z czytelnikiem dziecięcym i niepełnosprawnym). Absolwenci informacji
naukowej  i  bibliotekoznawstwa  stanowią  więc  doskonały  „materiał”  na  przyszłego
pracownika bibliotek publicznych, szkolnych, czy też naukowych.

Ofertę dydaktyczną IINiB uzupełniają studia podyplomowe: Podyplomowe Studium
Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  oraz  Podyplomowe  Studia  Infobrokerstwa  i
Zarządzania Informacją. W obu przypadkach, warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie



dyplomu ukończenia studiów wyższych, co najmniej na poziomie licencjatu. Podyplomowe
Studium Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ma charakter studiów kwalifikacyjnych i
przeznaczone jest zarówno dla bibliotekarzy, jak i  osób dopiero planujących pracę w tym
zawodzie.  Analiza  miejsc  zatrudnienia  osób  uczęszczających  na  zajęcia  w  ramach  tego
studium wskazuje, że największą popularnością cieszy się ono wśród nauczycieli, którzy są w
trakcie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego oraz planują pracę w bibliotece
szkolnej. Nie mniejszą grupę zainteresowanych stanowią pracownicy bibliotek naukowych,
nieposiadający  dotychczas  wykształcenia  typowo  bibliotekarskiego.  Podyplomowe  Studia
Infobrokerstwa i  Zarządzania Informacji   nie będące studiami kwalifikacyjnymi   oferują
natomiast  dwie  ścieżki  kształcenia:  dokształcającą  i  specjalistyczną.  Pierwsza  z  nich
skierowana jest do pracowników placówek oświatowych, bibliotek oraz różnych typów szkół.
Zdobywaną  w  trakcie  zajęć  wiedzę  można  sklasyfikować  jako  odnoszącą  się  w  głównej
mierze  do funkcjonowania  i  zarządzania  biblioteką,  wiedzą  i  informacją.  Druga ścieżka  –

specjalistyczna  adresowana jest do osób pragnących w przyszłości pełnić rolę infobrokera.
Mimo,  że  docelowo  jest  ona  przewidziana  dla  pracowników  administracji  rządowej  i
samorządowej,  kadry  kierowniczej  średniego  i  wyższego  szczebla,  pracowników  działów
informatycznych, działów odpowiedzialnych za prawidłowe wdrażanie strategii w organizacji
oraz  badawczo-rozwojowych,  z  tej  propozycji  kształcenia  nie  wyłącza  się  pracowników
bibliotek  (w  roku  akademickim  2008/2009,  na  studia  infobrokerskie  zgłosiło  się  26
bibliotekarzy).  W ostatnich czterech latach Instytut poszerzył  ofertę dydaktyczną o studia
trzeciego stopnia (doktoranckie) przeznaczone dla osób posiadających tytuł magistra.

W tym miejscu warto wspomnieć, że od samego początku istnienia IINiB, na etatach
naukowych  zatrudniano  bibliotekarzy-praktyków.  Byli  to  przede  wszystkim  pracownicy
placówek lokalnych, w tym Biblioteki  Uniwersyteckiej  w Toruniu, Wojewódzkiej  Biblioteki
Publicznej   Książnicy  Kopernikańskiej  w  Toruniu  oraz  Ośrodka  Czytelnictwa  Chorych  i
Niepełnosprawnych w Toruniu. Przez wiele lat na liście wykładowców pojawiały się także
nazwiska przedstawicieli Biblioteki Narodowej i Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w
Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Treści kształcenia realizowane podczas zajęć
dydaktycznych  prowadzonych  przez  pracowników  bibliotek  dotyczyły  przede  wszystkim
szeroko  pojętego  bibliotekarstwa,  a  więc  zagadnień  przygotowujących  do  pracy  z
czytelnikiem  w  bibliotekach  publicznych,  szkolnych  oraz  placówkach  opiekuńczo-
wychowawczych,  zasad  obsługi  bibliotecznej  oraz  metod  kształtowania  przyszłego
użytkownika informacji, alternatywnych materiałów czytelniczych, zarządzania placówkami
bibliotecznymi  oraz  podstaw  marketingu  bibliotecznego.  Zatrudnianie  bibliotekarzy-
praktyków, stanowiące swoisty charakterystyczny rys działalności IINiB w pierwszych latach
jego istnienia, jest nadal istotnym elementem polityki Instytutu. Obecnie zajęcia dydaktyczne
w  ramach  studiów  stacjonarnych,  niestacjonarnych  i  podyplomowych  prowadzą  tu
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu (język KABA, Open Access, tworzenie stron
www),  Biblioteki  Collegium  Medicum  UMK  w  Bydgoszczy  (bibliotekarstwo,  zarządzanie
biblioteką  naukową),  Książnicy  Kopernikańskiej  (organizacja  i  zarządzanie  bibliotekami,
marketing  biblioteczny)  oraz  Biblioteki  Poznańskiego  Towarzystwa  Nauk  (książka
rękopiśmienna, sztuka książki, historia sztuki).

Jedną z ważniejszych form współpracy IINiB z bibliotekami są praktyki  studenckie.
Odbywają  się  one  dwuetapowo.  Pierwszy  etap  stanowią  praktyki  organizowane  dla
studentów  I  roku  studiów  pierwszego  stopnia  w  bibliotekach  szkolnych  i  bibliotekach
publicznych  nieposiadających  statusu  biblioteki  naukowej,  czy  też  specjalistycznej.
Najczęściej praktyki te odbywają się w okresie przerw międzysemestralnych, co powoduje,



że studenci jako biblioteki docelowe, wybierają te leżące najbliżej ich miejsca zamieszkania.
O  popularności  bibliotek,  w  których  studenci  realizują  praktyki  nie  decyduje  wtedy  ich
prestiż,  a  dogodne  umiejscowienie.  Drugi  etap  praktyk  odnosi  się  do  studentów  II  roku
studiów pierwszego stopnia i  zobowiązuje ich do odbycia praktyk w bibliotece naukowej,
bądź specjalistycznej. W tym przypadku najczęściej miejscem praktyk jest Toruń (Biblioteka
Uniwersytecka, biblioteki wydziałów i instytutów UMK, Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej,
Biblioteka  Pedagogiczna,  Książnica  Kopernikańska,  Biblioteka  Wyższej  Szkoły  Bankowej).
Biorąc  pod  uwagę  lokalizację  bibliotek,  w  których  odbywają  się  oba  etapy  praktyk
studenckich,  można  zauważyć,  że  zdecydowanie  największa  ich  liczba  znajduje  się  w
województwie kujawsko-pomorskim. Wśród bibliotek nielicznie reprezentowane są placówki
innych  województw,  w  tym  mazowieckiego,  zachodniopomorskiego  oraz  warmińsko-
mazurskiego.

W ramach corocznych, obowiązkowych wycieczek programowych studenci informacji
naukowej  i  bibliotekoznawstwa  odwiedzają  szereg  instytucji  kulturalnych  i  oświatowych
działających  w  obszarach  powiązanych  z  zakresem  studiów.  Wśród  nich  znajdują  się
oczywiście  biblioteki.  Podczas  tego  rodzaju  wyjazdów  studenci  zapoznają  się  z
funkcjonowaniem i organizacją zbiorów największych i najważniejszych bibliotek w kraju. W
programie wycieczek najczęściej znajduje się Warszawa oraz jej najbliższe okolice, dlatego
też nawiązana została współpraca z działem informacji Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki
Uniwersyteckiej  w  Warszawie,  których  gmachy  są  najczęstszym  miejscem  docelowym
wycieczek  studenckich.  Nie  są  to  jednak  jedyne  miejscowości  brane  pod  uwagę  przy
organizacji tego typu wyjazdów, wcześniej bowiem obejmowały one swym programem także
Poznań, Kórnik i Wrocław.

Instytut jako jednostka dydaktyczna nie tylko szkoli nowe pokolenie adeptów zawodu
bibliotekarskiego, ale także prowadzi szereg działań mających na celu wspomaganie rozwoju
i  doszkalanie tych osób,  które już pracują w zawodzie.  Gwałtowne zmiany zachodzące w
technologii  informatycznej,  przyrost  informacji  i  tym  samym  coraz  większa  cyfryzacja
społeczeństwa wymagają  bowiem ciągłego rozwoju,  a  jednocześnie  wymuszają  popyt  na
przeprowadzanie kursów doszkalających, także dla bibliotekarzy. Wychodząc naprzeciw tym
potrzebom  pracownicy  IINiB  corocznie  organizują  kurs  wyszukiwania  informacji  dla
bibliotekarzy Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Ogromną popularnością cieszą się także
szkolenia e-learnignowe, stanowiące naturalne uzupełnienie tradycyjnych form kształcenia.
Dzięki  współpracy  z  Biblioteką  Uniwersytecką  w  Warszawie,  EBIBem  oraz  Fundacją
Bertelsmanna Instytut zaangażował się w przygotowanie szkolenia internetowego opartego
o  platformę  Moodle   „BIBWEB:  Kurs  internetowy  dla  bibliotekarzy”.  W  ramach  tej
inicjatywy  pracownicy  IINiB  dbają  o  kontrolę  merytoryczną  kursu,  aktualizują  treści  i
opracowują nowe zagadnienia. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zajmuje się bieżącym
zarządzaniem  projektem  oraz  pomocą  w  codziennych  problemach  napotykanych  przez
użytkowników w trakcie korzystania z platformy.

Analiza  bibliometryczna  dorobku  publikacyjnego  pracowników  IINiB  za  lata
19762007,  przeprowadzona  w latach  2008-2009  [por.  4,  5]  dowiodła  dużej  aktywności
publikacyjnej  jego  pracowników.  Bez  wątpienia  w  każdym  z  trzech  okresów  istnienia
toruńskiego  bibliotekoznawstwa  w  dorobku  publikacyjnym  jego  przedstawicieli  pod
względem tematycznym występowała problematyka bibliotekarska. W okresie kształtowania
się  kierunku  (19761993),  kiedy  część  pracowników  dopiero  budowała  swój  warsztat
badawczy, podejmowano tematy bardzo ogólnie dotyczące działalności bibliotek, opisywano
fakty historyczne i  recenzowano nowości  wydawnicze.  W drugim okresie funkcjonowania



jednostki  (19942003)  wyraźnie  zauważalne  było  rozszerzenie  profilu  zainteresowań
badaczy o kolejne zagadnienia, głównie z zakresu informacji naukowej (w tym nowoczesnych
technologii,  społeczeństwa  informacji  i  wiedzy,  zarządzania  bibliotekami,  informacją  i
wiedzą, zasobami i narzędziami sieci Internet). O ile w tym pierwszym okresie publikacyjnym,
z  uwagi  na  zwiększone  możliwości  dostępu  do  wydawnictw  seryjnych  i  periodycznych
macierzystej uczelni, największym powodzeniem cieszyło się publikowanie na łamach pozycji
redagowanych  w  Uniwersytecie,  takich  jak  Głos  Uczelni,  Studia  o  działalności  i  zbiorach
Biblioteki  UMK  w  Toruniu,  Acta  Universitatis  Nicolai  Copernici (seria  Historia),  Studia  o
bibliotekach i zbiorach polskich, oraz czasopism i dzienników regionalnych (Folia Toruniensia,
Zapiski  Historyczne,  Pielgrzym,  Nowości)  [5,  s.  97],  to  najpopularniejszą  formą
upowszechniania  wyników  własnych  badań  w  drugim  okresie  istnienia  jednostki  było

publikowane na łamach czasopism bibliologicznych i bibliotekarskich o zasięgu krajowym 
takich  jak  m.in.  Przegląd  Biblioteczny,  Bibliotekarz,  Roczniki  Biblioteczne,  Zeszyty
Prasoznawcze,  Rocznik  Historii  Prasy  Polskiej,  Biblioterapeuta  [5,  s.  101].  Trzeci  okres
działalności  Instytutu  (2004)  uwidacznia  ustępującą  przewagę  problematyki  stricte
bibliotekarskiej  i  historycznej  na  rzecz  problematyki  informacyjnej.  Dowodem  tego  jest
choćby pojawiająca się w ostatnich latach w całym dorobku piśmienniczym IINiB zwiększona
liczba  publikacji  on-line  (przede  wszystkim  w  Biuletynie  EBIB),  autorstwa  nie  tylko  jego
najmłodszych  pracowników  nauki  i  niekoniecznie  przedstawicieli  specjalizacji  informacja
naukowa [5, s. 105].

Od samego początku istnienia jednostki, ambicją jej kierownictwa było publikowanie

własnego wydawnictwa periodycznego. W latach 19962007 funkcję tę spełniała Bibliologia
–  seria  ukazująca  się  w  ramach  zeszytów  naukowych  uczelni  (Acta  Universitatis  Nicolai
Copernici).  Mimo że  wydawnictwo to  cieszyło  się  dużą  popularnością,  a  na  jego  łamach
ukazywały  się  obszerne  artykuły  poruszające  problematykę  wszystkich  subdyscyplin
bibliologicznych, do roku 2010 ukazało się tylko 5 tomów tego tytułu.

Ważne  miejsce  w  dorobku  naukowym  Instytutu  zajmowało  także  wydawnictwo
zbiorowe W kręgu prasy. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość. Na jego łamach poruszano
przede  wszystkim  zagadnienia  dotyczące  czasopiśmiennictwa,  tj.  aspekty  związane  z
funkcjonowaniem  i  tematyką  czasopism  począwszy  od  drukowanych  w  XVIII  w.  po
współczesne  wydawnictwa  periodyczne  zamieszczane  w  Internecie.  Podobnie,  jak  w
przypadku  Bibliologii i  tu  swoje  artykuły  zamieszczali  reprezentanci  środowiska
bibliotekarskiego:  pracownicy  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w  Toruniu,  Książnicy
Kopernikańskiej,  Biblioteki  Gdańskiej  PAN,  Biblioteki  Głównej  Akademii  Ekonomicznej  w
Poznaniu oraz Bibliotek Wyższych Seminariów Duchownych we Włocławku i  Pelplinie.  Na
łamach  obydwóch  tytułów  swoje  prace  zamieszczali  także  przyszli  adepci  zawodu
bibliotekarskiego, tj. studenci i absolwenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Obecnie znakiem firmowym IINiB są Toruńskie Studia Bibliologiczne, ukazujące się od
2008 r. w postaci półrocznika. Ich założeniem jest publikacja prac przygotowywanych przez
autorów młodszego i  starszego pokolenia badaczy,  reprezentujących różne subdyscypliny
bibliologii.  W  zamierzeniu  redaktorów,  czasopismo  ma  służyć  szerokim  kręgom
bibliologicznym  i  stanowić  pewnego  rodzaju  platformę  prezentacji  własnych  dokonań
naukowych oraz forum wymiany doświadczeń i dyskusji. Zgodnie z przyjętym profilem, część
zasadnicza  każdego  tomu  Toruńskich  Studiów  Bibliologicznych obejmuje  artykuły
odzwierciedlające  obszary  zainteresowań  badawczych  autorów  oraz  teksty  przybliżające
wyniki  realizowanych  projektów  i  prowadzonych  badań  naukowych.  Dzięki  temu  wyniki
dociekań prezentowane są szerszemu gronu odbiorców i poddawane pod dyskusję. Istotnym



uzupełnieniem  części  merytorycznej  są  recenzje  i  omówienia  najnowszych  publikacji
fachowych  oraz  sprawozdania  z  najciekawszych  sympozjów,  konferencji  naukowych,
wydarzeń i projektów realizowanych w dyscyplinach pokrewnych bibliologii. Przyjęty podział
publikowanych  materiałów  ma  charakter  umowny  i  wynika  bezpośrednio  z  bogactwa  i
różnorodności opisywanej rzeczywistości, która wymyka się próbom zamknięcia jej w jedną,
sztywną ramę uproszczeń i  klasyfikacji  [8,  s.  7].  Mimo że  Toruńskie  Studia  Bibliologiczne
redagowane są w IINiB, wśród autorów artykułów zamieszczanych na ich łamach odnaleźć
można  nazwiska  licznych  przedstawicieli  innych  ośrodków  naukowych  (nie  tylko
bibliologicznych3)  i  bibliotekarskich.  Z  tych  ostatnich  wymienić  należy  w  tym  miejscu
reprezentantów środowiska  gdańskiego (Biblioteka Wyższej  Szkoły  „Ateneum”,  Biblioteka
Gdańska  PAN),  krakowskiego  (Biblioteka  Politechniki  Krakowskiej,  Biblioteka  Główna
Uniwersytetu Ekonomicznego),  poznańskiego (Biblioteka Główna Politechniki  Poznańskiej,
Biblioteka  Uniwersytecka),  warszawskiego  (Biblioteka  Uniwersytecka)  i  oczywiście
toruńskiego (Biblioteka Uniwersytecka, Książnica Kopernikańska, Biblioteka Wyższej Szkoły
Bankowej, Biblioteka Pedagogiczna).

Ponieważ  wśród  autorów  publikujących  na  łamach  Toruńskich  Studiów
Bibliologicznych  znajdują  się  przedstawiciele  różnych  pokoleń  badaczy,  stąd  tematyka
artykułów  jest  niezwykle  różnorodna,  a  metody  i  warsztaty  badawcze  niejednokrotnie
zupełnie odmienne. Wszystkie publikacje mają jednak oryginalny charakter i wnoszą istotny
wkład  do  refleksji  na  temat  współczesnych  problemów  badawczych  szeroko  pojętej
bibliologii, a kolejne tomy periodyku (obecnie redagowany jest 6, tj. 1 na rok 2011) są bez
wątpienia dowodem udanej współpracy bibliologów z bibliotekarzami.

Mimo  istnienia  własnego  wydawnictwa  periodycznego  nie  ustaje  współpraca

wydawnicza pracowników Instytutu z redakcjami czasopism lokalnych   Folia Toruniensia,
Wychowanie  na  co  dzień,  Zapiski  Historyczne  i  ogólnopolskich,  jak  np.  Przegląd
Biblioteczny, Bibliotekarz,  Bibliotekarz Podlaski,  Zagadnienia Informacji  Naukowej,  Rocznik
Prasoznawczy, Zeszyty Prasoznawcze, Rocznik Historii Prasy Polskiej, Przegląd Informacyjno-
Dokumentacyjny,  Szkoła  Specjalna,  Biblioterapeuta,  Zagadnienia  Naukoznawstwa,
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Biuletyn EBIB. Artykuły autorstwa pracowników Instytutu
można  odnaleźć  także  na  łamach  periodyków  obcojęzycznych,  takich  jak  Turkish
Librarianship,  Bibliotekoviedienije i  Ctenar. Poza działalnością publikacyjną, przedstawiciele
toruńskiego bibliotekoznawstwa uczestniczą także w komitetach redakcyjnych lub radach
naukowych  kilku  krajowych  periodyków,  m.in.  Folia  Toruniensia,  Przegląd  Biblioteczny,
Przegląd  Informacyjno-Dokumentacyjny,  Rocznik  Bibliologiczno-Prasoznawczy,  Zarządzanie
Biblioteką, Biuletyn EBIB.

Odnotowania  wymaga  także  owocna  współpraca  Instytutu  z  Wydawnictwem
Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich,  nakładem którego  ukazują  się  obszerne  publikacje
dotyczące  najnowszych  zagadnień  bibliologicznych  autorstwa  najmłodszych  pracowników
IINiB.

Wyraźnie  uwidaczniającym  się  polem  współpracy  IINiB  ze  środowiskiem
bibliotekarskim  są  zwłaszcza  w  ostatnich  dwuch  latach  działania  związane  z  organizacją
konferencji naukowych oraz seminariów. Przykładem tego rodzaju przedsięwzięcia może być
na  przykład  10.  Ogólnopolska  Konferencja  Bibliotek  Szkół  Wyższych  Niepaństwowych

„Przestrzeń  informacyjna  biblioteki  akademickiej   tradycja  i  nowoczesność”,

3 Np. Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu, Instytutu Historii Współczesnej w Monachium, a nawet Katedry Chemii Środowiska i
Bioanalityki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



współorganizowana w czerwcu 2008 r. wraz z Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
Pracownicy  IINiB  wnieśli  istotny  wkład  w  przygotowanie  merytoryczne  konferencji,
prowadzili sesje tematyczne i warsztaty dla bibliotekarzy, wygłaszali prelekcje, a następnie
przyczynili  się  do  opracowania  materiałów  pokonferencyjnych.  Innymi  przykładami  tego
rodzaju współpracy mogą być jednodniowe sympozja przygotowane w roku 2009 wspólnie z
Miejską Biblioteką Publiczną w Tucholi (IV Konferencja „Informacja regionalna w bibliotekach
publicznych  województwa  kujawsko-pomorskiego”,  kwiecień  2009  r.)  oraz  z  Biblioteką
Pedagogiczną w Toruniu („Seminarium Otwarte Zasoby Edukacyjne”, październik 2009 r.).

Warto w tym miejscu wspomnieć, że IINiB był wielokrotnie reprezentowany także na
konferencjach  organizowanych  przez  same  biblioteki.  Pracownicy  Instytutu  zasiadali
wówczas w ich radach programowych bądź brali  czynny udział w obradach. Sytuacja taka
zaistniała na przykład podczas konferencji  organizowanych w Bydgoszczy przez Bibliotekę
Główną  Uniwersytetu  Kazimierza  Wielkiego  (Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa
„Bibliotekarz:  uniwersalność  i  innowacyjność  profesji”,  maj  2009  r.),  a  także  Bibliotekę
Główną  Uniwersytetu  Techniczno-Przyrodniczego  (Ogólnopolska  Konferencja  Naukowa  z
okazji 10-lecia bazy danych BazTech, maj 2009 r.).

We współpracę Instytutu z bibliotekami wpisują się również jego studenci. W ramach
referatów, a także prac dyplomowych prowadzą oni badania na temat działania bibliotek,
zarówno jeśli  chodzi  o  obsługę czytelników,  ocenę udostępnianych  przez nie  usług,  jak  i
architekturę  i  użyteczność  serwisów  www.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  są
udostępniane kadrze kierowniczej (często są publikowane, co czyni je dostępnymi dla całej
społeczności bibliotekarskiej) i stanowią nieocenioną pomoc w ocenie przydatności i jakości
świadczonych  przez  biblioteki  usług,  drogi  ich  przyszłego  rozwoju,  a  w  przypadku

stwierdzenia  niezgodności   kierunków  koniecznych  zmian.  Działania  studentów  IINiB
przyjmują także bardziej praktyczny wymiar. Jego najlepszym przykładem są dwie inicjatywy
autorstwa  doktorantów  IINiB  przeprowadzone  dla  potrzeb  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w
Toruniu,  tj.  stworzenie serwisu www bibliotek  UMK (System Informacyjno – Biblioteczny
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz przygotowanie ekspertyzy mającej na celu
udoskonalenie strony www Biblioteki.

Istotnym elementem działalności każdej biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i
udostępnianie  zbiorów.  Największą  możliwość  wpływu  na  planowanie  tego  rodzaju
przedsięwzięć mają sami dyrektorzy tych placówek. Wśród byłych i obecnych pracowników
Instytutu  nie  brak  osób  zajmujących  takie  stanowisko  (m.in.  w  Bibliotece  Poznańskiego
Towarzystwa  Przyjaciół  Nauk,  Bibliotece  Collegium  Medicum  w  Bydgoszczy,  Bibliotece
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu).
Dzięki udziałowi w pracach rad bibliotecznych poszczególnych instytucji mają one nie tylko
możliwość określania zasad gromadzenia i opracowywania zbiorów bibliotecznych, ale także
wyznaczania kierunków rozwoju kadry bibliotekarskiej.

Poza  głosem  doradczym  pracownicy  IINiB  oraz  studenci  biorą  czynny  udział  w
opracowywaniu  kolekcji  tych  bibliotek,  których  zasoby  były  dotychczas  mało  znane  i  w
większości  nieskatalogowane.  Na  tym  polu  wyjątkowo  dobrze  układa  się  współpraca  z
bibliotekami seminaryjnymi i zakonnymi (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w
Pelplinie, Biblioteka Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Głubczycach). Efektem
wspólnie prowadzonych prac są zarówno skatalogowane zbiory, jak i  publikacje naukowe
ukazujące się w formie katalogów.

Oprócz scharakteryzowanej już współpracy organizacyjnej, polegającej na wspólnym
inicjowaniu  warsztatów  i  sympozjów,  warto  wspomnieć  jeszcze  o  kontaktach



międzynarodowych  kadry  naukowej  Instytutu.  Pomijając  fakt  uczestnictwa  pracowników
jednostki  w  różnego  typu  konferencjach  międzynarodowych  (np.  INFORUM,  BOBCATSSS,
EUCLID,  ABPTOE,  ISKO)  oraz  wymianę  międzynarodową  studentów  i  wykładowców  z
uniwersytetami  w  Ankarze,  Opavie  i  Wilnie,  godny  odnotowania  jest  także  fakt  udziału
pracowników  w  różnego  rodzaju  stażach  i  szkoleniach  organizowanych  przez  biblioteki
europejskie.  Dzięki  wyjazdom  stypendialnym  do  bibliotek  w  Monachium,  Berlinie,
Frankfurcie nad Menem, Londynie, Paryżu, Amsterdamie, Oslo, Wilnie i Lwowie pracownicy
zyskują  nie  tylko możliwość  zebrania  niezbędnej  literatury  przedmiotu  do prowadzonych
przez siebie badań, ale także – a może przede wszystkim – szansę zapoznania się z zasadami
funkcjonowania  największych  i  najnowocześniejszych  książnic  na  świecie.  Pobyty  te
pozwalają  więc  zarówno  na  zdobywanie  nowych  umiejętności,  jak  i  na  weryfikację
posiadanej  już  wiedzy  oraz  praktyczne  przyjrzenie  się  przyjętym  w  wielu  krajach
rozwiązaniom.

Przedstawione  formy  współpracy  IINiB  ze  środowiskiem  bibliotekarskim  dowodzą
realizacji  wszystkich istniejących  form kooperacji,  tak  sformalizowanych,  jak  i  tych  mniej
formalnych. Oczywiście podobnie jak w przypadku innych form działalności, tak i w zakresie
współpracy IINiB z  bibliotekami wyodrębnić  można zarówno pozytywne,  jak i  negatywne
aspekty inicjowanych wspólnie działań. Bez wątpienia najwyżej ocenić należy współpracę na
polu  dydaktycznym  i  wydawniczym.  Ankiety  ewaluacyjne  przeprowadzane  na  studiach
niestacjonarnych i podyplomowych dowodzą, iż przekazywane treści kształcenia uznawane
są przez studentów-bibliotekarzy za pożyteczne i niezbędne w pracy zawodowej. Z pełnym
zadowoleniem  pracowników  bibliotek  spotyka  się  z  kolei  zaangażowanie  studentów  w
powierzane  im  w  ramach  praktyk  obowiązki.  Wątpliwości  nie  budzi  także  współpraca
wydawnicza.  Od  początku  istnienia  Instytutu  bibliotekarze  czynnie  włączają  się  w
redagowanie  wydawnictw  zbiorowych  i  periodycznych  powstających  w  IINiB,  a  jego
pracownicy  –  we  współtworzenie  czasopism  bibliotekarskich.  Wraz  z  uruchomieniem
Toruńskich Studiów Bibliologicznych współpraca ta jeszcze bardziej się zacieśnia.

Nieco mniej pozytywnie kształtują się z kolei takie aspekty kooperacji, jak wspólna
organizacja konferencji (dotychczas wspólnie zrealizowano trzy), imprez okolicznościowych
(odrębne  propozycje  zgłaszane  na  Festiwal  Nauki,  Festiwal  Książki,  Tydzień  Bibliotek),
realizacja projektów i grantów (dotąd uruchomiono dwa) czy prowadzenie wspólnych badań
(nie zainicjowano ich w ogóle). Prawdopodobnie przyczyną niedociągnięć w tym zakresie są
ograniczone  środki  finansowe  (zarówno  bibliotek,  jak  i  IINiB)  oraz  „pewna  nieufność”
dyrektorów  bibliotek  do  pracowników  Instytutu,  traktowanych  nierzadko  wyłącznie  jako
teoretyków bibliotekarstwa,  bądź jako konkurentów. Niezadowalająco kształtuje się także
współpraca toruńskich bibliologów z redakcjami obcojęzycznych czasopism bibliotekarskich.
Zaledwie kilka osób w swoim dorobku naukowym posiada artykuły opublikowane na łamach
tego  typu  periodyków.  Nie  jest  to  oczywiście  wynikiem  braku  umiejętności  językowych
pracowników  IINiB  (w  dorobku  publikacyjnym  wykazywane  są  bowiem  referaty  z
międzynarodowych  konferencji  naukowych  w  językach  kongresowych),  lecz  przede
wszystkim efektem specyfiki  prowadzonych badań,  tj.  ich narodowego,  a niejednokrotnie
lokalnego  charakteru,  oraz  koniecznością  publikowania  na  łamach  polskich  czasopism
naukowych (zwłaszcza punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Dotychczasowe  formy  współpracy  IINiB  z  bibliotekami  wskazują,  że  termin
współpraca  rozumiany  jest  przez  tę  placówkę  jako  zdolność  współdziałania  z  innymi,
umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. By
jeszcze  bardziej  ułatwić  studentom,  bibliotekarzom  i  pracownikom  nauki  pozyskiwanie,



gromadzenie,  a  wreszcie  wykorzystanie  tkwiących  w  nich  zasobów  potencjału
intelektualnego warto jednak pomyśleć także o rozszerzeniu dotychczasowej kooperacji. W
tym kontekście rozważenia wymagałoby np. współtworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej,
opracowywanie  tutoriali  i  budowa  serwisów  o  kontrolowanej  jakości  z  zakresu
bibliotekoznawstwa  i  informacji  naukowej,  inicjowanie  badań  użytkowników  bibliotek,
organizacja szkoleń użytkowników z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii (w
tym oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym) i narzędzi wyszukiwawczych (w tym
Ukrytego Internetu) oraz metod i oceny jakości informacji. Wydaje się, że zainicjowanie tych
nowych  form  kooperacji  pozwoli  na  uzyskanie  tzw.  efektu  skali,  w  postaci  możliwości
prowadzenia  rozszerzonych  badań,  szczególnie  w  zakresie  koncepcji  nowatorskich  i
innowacyjnych,  koncentracji  działań  o  charakterze  uzupełniającym  i  likwidacji  prac
dublujących się.
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Renata Malesa1

Formy współpracy instytucji naukowej z bibliotekami
lubelskimi. Na przykładzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i

Informacji Naukowej UMCS, Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Miejskiej Biblioteki

Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Biblioteki
Głównej UMCS

Współpraca pomiędzy bibliotekami, zarówno tego samego jak i różnego typu, nie jest
zjawiskiem nowym. Stała się koniecznością w II połowie XIX wieku, kiedy ilość gromadzonych
materiałów bibliotecznych, coraz większa liczba użytkowników oraz wzrost znaczenia bibliotek
w nauce, oświacie, gospodarce i życiu społecznym, spowodowały większe zainteresowanie
wspólnym  wypełnianiem  zadań  bibliotek.  Przez  współpracę  najczęściej  rozumie  się
działalność  prowadzoną  wspólnie  przez  jakieś  osoby,  instytucje  lub  państwa  [6].
Współdziałanie  bibliotek  szczególnie  przybrało  na  sile  po  II  wojnie  światowej,  kiedy
środowisko  bibliotekarskie  zdało  sobie  sprawę,  że  żadna  placówka  nie  jest  w  stanie
samodzielnie zaspokoić wszystkich potrzeb swoich użytkowników.

Temat  wspólnie  podejmowanych  przez  biblioteki  inicjatyw  jest  dosyć  popularny,  o
czym  może  świadczyć  duża  liczba  publikacji.  Początkowo  najwięcej  miejsca  poświęcano
problematyce  wspólnego  gromadzenia,  opracowywania,  przechowywania,  udostępniania
zbiorów i  działalności  informacyjnej.  Inne obszary, w których również widziano możliwość
współpracy,  to  m.  in.  wspólne  prace  naukowe,  dydaktyczne,  działalność  wydawnicza  czy
dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe  pracowników.  Kiedy  zaczęto  na  szeroką  skalę
wykorzystywać w bibliotekach nowoczesne technologie, temat ten stał się dominujący. Pod
koniec  XX  i  na  początku  XXI  wieku,  wiele  miejsca  w  literaturze  bibliotekarskiej  zaczęto
poświęcać zagadnieniom wspólnych działań marketingowych i promocyjnych.

Cele  współpracy  bibliotecznej  mogą  być  różne.  Wśród  najczęściej  wymienianych
można  znaleźć:  osiągnięcie  określonych  rezultatów  ekonomicznych,  udoskonalenie  usług
bibliotecznych, poprawę ich jakości, wyeliminowanie czynności powtarzalnych.

Jednym z aspektów wspólnych działań bibliotek jest również ich współpraca z innymi
instytucjami. Mogą to być placówki o różnym charakterze: naukowe, oświatowe, kulturalne,
państwowe i  prywatne,  duże  lub  małe.  Rodzaj  instytucji,  z  którymi  biblioteka  podejmuje
wspólne inicjatywy zależy od wielu czynników: jej typu, wielkości, realizowanych zadań czy
środowiska, w którym działa. Niewątpliwe znaczenie ma także stosunek określonej instytucji
do biblioteki. Wydawałoby się, że instytucja o charakterze naukowym nie może funkcjonować
bez oparcia o odpowiednie zaplecze biblioteczne.

Współpraca bibliotek wydaje się koniecznością w chwili, gdy coraz więcej słyszy się o
potrzebie  kształtowania  odpowiednich  relacji  z  otoczeniem,  właściwego  wizerunku  danej
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placówki czy stosowania odpowiednich działań marketingowych [7; 8; 10]. Wśród czynników
wymienianych  najczęściej  jako  te,  które  mają  największy  wpływ na skuteczność  działania
biblioteki,  wysoko plasuje się  współpraca z  otoczeniem [  9,  s.  25].  Dlatego,  aby biblioteki
mogły utrzymać swoją pozycję cenionej instytucji naukowej lub kulturalnej oraz odpowiadać
na zapotrzebowania użytkownika, podejmują one współpracę w różnych dziedzinach.

Korzyści ze współpracy teoretyków i praktyków środowiska bibliotekarskiego wydają
się  być  oczywiste,  dlatego  autorka  postanowiła  przybliżyć  działania  podejmowane  przez
Instytut  Bibliotekoznawstwa i Informacji  Naukowej Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej,
wspólnie z bibliotekami lubelskimi.

Warto w tym miejscu poświęcić kilka zdań charakterystyce środowiska naukowego i
bibliotekarskiego Lublina oraz samego Instytutu. Lublin, największe miasto Polski wschodniej,
jest znaczącym ośrodkiem przemysłowo-handlowym, a także naukowym i kulturalnym. Jest
miastem młodzieży  –  obok  5  państwowych  wyższych  uczelni  (kształcących  ponad  50  tys.
studentów)  funkcjonuje  również  8  prywatnych  szkół  wyższych.  Lublin  zalicza  się  do
najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Prawo magdeburskie otrzymał w 1317 r., a stolicą
województwa stał się w 1474 r. [3]. To miasto, w którym zachowały się liczne i piękne zabytki.
Dzisiejszy  Lublin  to  prężny  ośrodek  akademicki  i  kulturalny.  Jego  ważną  część  stanowią
biblioteki.  W  mieście  działa  14  bibliotek  naukowych,  biblioteka  pedagogiczna,  miejska
biblioteka publiczna z 31 filiami, wiele bibliotek szkolnych, specjalnych, kościelnych i innych.

Część lubelskiego środowiska bibliotekarskiego stanowi Instytut Bibliotekoznawstwa i
Informacji  Naukowej  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej.  To  placówka  naukowo-
dydaktyczna, w której zatrudnionych jest 25 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 2
profesorów tytularnych, 5 profesorów uczelnianych oraz 1 doktor habilitowany. Wśród nich są
przedstawiciele  licznych  specjalności,  począwszy  od  zagadnień  ściśle  związanych  z
bibliotekarstwem  poprzez  bibliografię  i  inne  źródła  informacji,  informację  naukową,
czytelnictwo  i  komunikację  społeczną,  historię  książki  i  bibliotek,  teorię  i  metodologię
bibliologii, edytorstwo oraz wiedzę o mediach, historię i teorię kultury, kulturę współczesną,
po zarządzanie informacją i wiedzą, a także problematykę dotyczącą roli oraz funkcji nowych
mediów w funkcjonowaniu społeczeństwa wiedzy i informacji.

Studia  bibliotekoznawcze  na  Uniwersytecie  Marii  Curie-Skłodowskiej  zostały
uruchomione w 1974 r., początkowo jedynie w trybie zaocznym w Instytucie Filologii Polskiej
na  Wydziale  Humanistycznym.  Od  roku  1977  funkcjonują  również  studia  w  trybie
stacjonarnym, a od 1983 r. także Studium Podyplomowe. Pierwszym kierownikiem studiów
bibliotekoznawczych został prof. dr hab. Jan Gurba. W 1975 r. kierunek ten został przeniesiony
do  Instytutu  Historii  UMCS.  W  latach  1977-2001  funkcję  kierownika  Zakładu  Nauk
Pomocniczych  Historii  i  Bibliotekoznawstwa  sprawował  prof.  dr  hab.  Józef  Szymański.
Samodzielny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej został powołany w 2003 r. Od
tego czasu stanowisko Dyrektora obejmuje dr hab. Maria Juda – prof. nadzw. UMCS, a nazwa
kierunku  ewoluowała  do Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa,  co  ukazuje  rolę
powyższych  studiów  w  nowoczesnym  kształceniu  osób  zawodowo  zajmujących  się
wyszukiwaniem,  gromadzeniem  i  udostępnianiem  informacji  naukowej  [2].  W  realizacji
procesu  dydaktycznego  na  przestrzeni  istnienia  lubelskiego  bibliotekarstwa,  oprócz
pracowników naukowych zatrudnionych w macierzystym Instytucie, biorą udział  pracownicy
innych  instytutów jak  również  bibliotekarze.  Miało  to  miejsce  szczególnie  w  początkach
istnienia kierunku i dotyczyło zwłaszcza grupy bibliotekarzy dyplomowych.

Miejsce  lubelskiego  bibliotekoznawstwa  w  środowisku  miejscowych  bibliotek  jest



dosyć  istotne.  Świadczyć  może  o  tym  chociażby  liczba  pracowników,  którzy  należą  do
absolwentów UMCS (w niektórych bibliotekach dochodzi do 40 %).

Najbardziej związane z Instytutem są trzy biblioteki Lublina. Są to Biblioteka Główna
UMCS, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego i  Miejska Biblioteka
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. Dwie pierwsze to placówki o charakterze naukowym,
trzecia to biblioteka publiczna.

Biblioteka Główna UMCS to typowa biblioteka uczelniana, organizowana od początku
istnienia  Uniwersytetu,  czyli  od  1944 r.  Obecnie  wraz  z  20 bibliotekami  specjalistycznymi
tworzy  system biblioteczno-informacyjny  Uczelni.  Profil  gromadzonego księgozbioru ulegał
przeobrażeniom w powiązaniu z kształtowaniem się struktury Uczelni. Obecnie ma charakter
uniwersalny [1].

Interesująca jest historia dwóch bibliotek im. Hieronima Łopacińskiego, które do 2002
r. stanowiły jedną instytucję. Biblioteka powstała w 1907 r. na bazie księgozbioru po zmarłym
Hieronimie  Łopacińskim.  Rok  później  została  udostępniona  czytelnikom.  Po  II  wojnie
światowej  nosiła  różne  nazwy:  Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima  Łopacińskiego
(1948  r.),  Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im.  Hieronima  Łopacińskiego  (1975  r.),
Wojewódzka i  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (1955 r.).  W roku
2001 w wyniku wypowiedzenia przez Radę Miasta Lublina umowy o wspólnym prowadzeniu
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego rozpoczęła się procedura
podziału Biblioteki. Od 2002 r. w Lublinie funkcjonują dwie biblioteki: Wojewódzka Biblioteka
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, dla której organizatorem jest Województwo Lubelskie
i  Miejska  Biblioteka Publiczna im.  Hieronima Łopacińskiego,  dla  której  organizatorem jest
Gmina Lublin2. W strukturze tej drugiej znalazły się wszystkie filie biblioteczne [5].

Współpraca  Instytutu  z  wymienionymi  bibliotekami  przybiera  różne  formy.  Część  z
nich  ma  charakter  formalny,  uregulowany  odpowiednimi  zapisami,  część  nieformalny  –
odbywający  się  na  zasadach  niepisanej  umowy.  Główne  jej  obszary  to  współpraca
wydawnicza,  organizowanie  praktyk  zawodowych  dla  studentów,  udział  pracowników
bibliotek  w  procesach  dydaktycznych,  wspólne  uczestniczenie  w  wykładach  i  prelekcjach,
organizacja  i  udział  w  konferencjach,  współpraca  z  kołami  naukowymi  działającymi  przy
Instytucie,  wzajemne  indywidualne  doradztwo  merytoryczne  oraz  informacja  o  własnych
inicjatywach, naukowych, kulturalnych i promocyjnych.

Współpraca wydawnicza obejmuje głównie wydawanie wspólnie z Biblioteką UMCS
czasopisma  Folia  Bibliologica. Rocznik  ten,  który  ukazywał  się  wcześniej  jako  Biuletyn
Biblioteki UMCS,  od rocznika 34/35 (1986/1987) stanowi wspólne przedsięwzięcie Biblioteki
Głównej UMCS oraz początkowo Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa, a
od powstania w 2003 r.  –  Instytutu Bibliotekoznawstwa.  Czasopismo to obejmuje szeroko
rozumianą  problematykę  bibliologiczną.  W  sumie  ukazało  się  8  podwójnych  numerów.
Pracownicy Instytutu wchodzą w skład kolegium redakcyjnego. W trzech rocznikach pełnili
funkcję  redaktora  naczelnego.  Czasopismo  zawiera  artykuły,  recenzje  i  sprawozdania.  W
sumie na 67 artykułów 27 – to publikacje pracowników Instytutu (43%). W przypadku recenzji
– stosunek ten wynosi 38 do 36, a więc aż 95 % utworów to prace pracowników Instytutu.

Pewna  forma współpracy  wydawniczej  łączy  też  Instytut  z  Wojewódzką  Biblioteką
Publiczną  im.  H.  Łopacińskiego.  Część  pracowników  Instytutu  należy  do  Towarzystwa
Biblioteki  Publicznej  im.  H.  Łopacińskiego,  które  wydaje  czasopismo  Bibliotekarz  Lubelski.

2 Ponieważ nazwy bibliotek są dosyć długie dalej używane będą terminy: Biblioteka Miejska na oznaczenie
Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  im.  Hieronima  Łopacińskiego  i  Biblioteka  Wojewódzka  na  oznaczenie
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego.



Współpraca ze strony Instytutu polega na recenzowaniu niektórych numerów czasopisma.
Innym przedsięwzięciem są wspólnie organizowane konferencje. Odbyły się już trzy.

Dwie zorganizowano wraz z Biblioteką Miejską i jedną z Biblioteką Wojewódzką. Pierwsza z
nich  „Lublin  a  Książka”  odbyła  się  w  2002  r.  Jej  organizatorem  była  Biblioteka  Miejska
wspólnie  z  Zakładem Nauk  Pomocniczych  Historii  i  Bibliotekoznawstwa.  Druga,  „Biblioteki
Publiczne Lubelszczyzny 1944-2007 – dzieje – funkcje – działalność” zorganizowana została
przez Bibliotekę Wojewódzką. Instytut Bibliotekoznawstwa pełnił funkcję współorganizatora.
Jego  pracownicy  służyli  pomocą  merytoryczną  i  wchodzili  w  skład  komitetu  naukowego.
Podobną funkcję w przypadku trzeciej konferencji „Lublin a książka – centrum i peryferie”
zorganizowanej w 2009 r. przez Instytut Bibliotekoznawstwa, pełnili bibliotekarze z Biblioteki
Miejskiej. Jej pracownik, Irena Książek, wchodziła w skład komitetu naukowego Konferencji.
Oczywiście w każdej z wymienionych sesji, zarówno pracownicy bibliotek jak i Instytutu, brali
czynny  udział;  podobnie  jak  w  przypadku  konferencji  organizowanych  wyłącznie  przez
Bibliotekę Główną UMCS lub Instytut Bibliotekoznawstwa.

Ważną  formą  współpracy  jest  organizowanie  praktyk  zawodowych  dla  studentów
informacji  naukowej  i  bibliotekoznawstwa.  Były  one  realizowane  od  początku  istnienia
kierunku  na  Uniwersytecie,  w  różnego  rodzaju  bibliotekach.  Do  roku  akademickiego
2004/2005  studenci  studiów  stacjonarnych  mieli  obowiązek  odbycia  czterotygodniowej,
wakacyjnej praktyki zawodowej w bibliotekach naukowych lub publicznych, po roku II  i  III,
oraz w bibliotece szkolnej  po roku IV.  Osoby studiujące w trybie zaocznym obowiązywały
praktyki dwutygodniowe. Każdego roku wszystkie omawiane biblioteki umożliwiały odbycie
praktyk blisko kilkunastu osobom. W wyniku współpracy pracowników Instytutu, pełniących
funkcje  opiekuna  praktyk  zawodowych  oraz  pracowników  bibliotek  odpowiedzialnych  za
przebieg praktyk,  zostały opracowane szczegółowe plany praktyki.  Od roku akademickiego
2004/2005 sytuacja  zmieniła  się  w przypadku studiów stacjonarnych.  Wówczas  w wyniku
porozumienia pomiędzy Dyrekcją Instytutu, Dyrektorem Biblioteki UMCS oraz Prorektorem
ds.  kształcenia,  wprowadzono  zmiany  w  siatce  zajęć.  Było  to  związane  z  przejściem  od
jednolitych studiów magisterskich pięcioletnich do kształcenia dwustopniowego. W wyniku
wspomnianego  porozumienia,  studentów  I  i  II  roku  stacjonarnych  studiów  licencjackich
obowiązuje  praktyka  zawodowa,  realizowana  w  ciągu  roku  akademickiego  w  Bibliotece
Głównej UMCS, w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Jest to duże wyzwanie dla wspomnianej
placówki, gdyż corocznie musi zorganizować praktykę dla około 60-70 osób. Znaczna część
studentów  ze  zrozumiałych  względów  odbywa  je  w  bibliotekach  wydziałowych,  gdyż
Biblioteka  Główna  nie  byłaby  w  stanie  przyjąć  wszystkich  studentów  do  swoich  działów.
Ważną  kwestią  podkreślaną  przez  obydwie  strony  jest  obopólna  korzyść,  jaką  odnosi  z
realizacji  praktyk  zarówno  Instytut  jak  i  Biblioteka.  Studenci  mają  możliwość  dokładnego
poznania codziennej  praktyki  bibliotekarskiej,  natomiast  Biblioteka może  przy  ich pomocy
wypełnić  pewne  braki  kadrowe.  Jak  podkreśla  dyrekcja  Biblioteki  UMCS,  wiele  bibliotek
zakładowych  składa  wręcz  „zapotrzebowanie”  na  praktykantów.  Studentów  studiów
zaocznych obowiązują praktyki według starych zasad. Często korzystają oni z możliwości ich
odbycia w Bibliotece Miejskiej lub Wojewódzkiej.

Nowym  wyzwaniem,  zarówno  dla  Instytutu  jak  i  bibliotek  lubelskich  będzie
zorganizowanie  praktyk  specjalizacyjnych  związanych  z  uruchomieniem  studiów
uzupełniających II stopnia.

Kolejną  formą współpracy  są  wycieczki  szkoleniowe do bibliotek  organizowane dla
studentów I roku. Ma to znaczenie szczególnie w przypadku Biblioteki Wojewódzkiej, która



stanowi  ważną  placówkę  naukową  Lublina  i  istotne  jest,  aby  zapoznać  studentów  z  jej
zbiorami  i  organizacją.  W  Bibliotece  UMCS  każdy  student  musi  odbyć  obowiązkowe
przysposobienie biblioteczne, podczas którego poznaje specyfikę Biblioteki. Miejska Biblioteka
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego włączyła się natomiast w realizację przedmiotu „Praca
z użytkownikiem”. Dzięki nawiązaniu współpracy studenci mają możliwość uczestniczenia w
projektach  biblioteki,  poprzez  które  poznają  praktyczne  aspekty  pracy  z  różnymi  grupami
czytelników (dziećmi, osobami starszymi, osobami niepełnosprawnymi).

Innym projektem, realizowanym przez Bibliotekę Główną UMCS przy znacznym udziale
pracowników  Instytutu  Bibliotekoznawstwa,  są  tzw.  „Szkoleniowe  poniedziałki”.  To
organizowane od wielu lat cyklicznie, raz w miesiącu, wykłady adresowane do środowiska
bibliotekarskiego Lublina. Ich tematyka jest bardzo zróżnicowana, od typowo bibliotekarskiej,
poprzez historię książki, bibliografię, historię kultury, zagadnienia informacji naukowej i wiele
innych.  Warto  podkreślić,  że  prawie  każdy  z  pracowników  Instytutu  przynajmniej  raz
prezentował  swoje  zainteresowania  badawcze.  Podobne  wykłady,  choć  znacznie  rzadziej,
organizowane są również w Bibliotece Miejskiej.

Współpraca pomiędzy Instytutem a bibliotekami lubelskimi znacznie ożywiła się od
momentu powstania przy nim studenckich kół naukowych. Od 2001 r. działa Studenckie Koło
Naukowe  Bibliologów,  a  w  2010  r.  przy  Instytucie  powstało  drugie  –  Studenckie  Koło
Informacji Naukowej Palimpsest. Koło Naukowe Bibliologów szczególnie zaangażowało się we
współpracę  z  Biblioteką  Miejską.  Do  ważniejszych  inicjatyw  należy  zaliczyć  utworzenie  w
ramach strony  internetowej  Koła,  serwisu informacyjnego o nowościach wydawniczych w
filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, zbiórkę książek dla zniszczonej pożarem Biblioteki Szkoły
Podstawowej w Żulinie, wspólnie organizowane wykłady dla studentów i pracowników oraz
wolontariat,  w  ramach  którego  studenci  donoszą  książki  do  domów  osób  chorych  i
niepełnosprawnych.  Jak  podkreślają  władze  Biblioteki,  współpracę  z  Kołem  uważają  za
przykład efektywnego współdziałania instytucji działających na rzecz rozwoju i popularyzacji
czytelnictwa.  Wszystkie  biblioteki  udostępniają  też  studentom  materiały  promocyjne
dotyczące swoich działań,  na potrzeby organizowanych przez nich studenckich konferencji
naukowych. Umożliwiają też zwiedzanie swoich placówek podczas wizyt zaprzyjaźnionych kół
naukowych innych uczeni, niejednokrotnie udostępniając im zbiory, których nie prezentuje się
podczas rutynowych wycieczek szkolnych.

Studenckie  Koło  Informacji  Naukowej  Palimpsest  nawiązało  natomiast  ściślejszą
współpracę  z  Biblioteką  UMCS.  Placówka  ta  ufundowała  m.  in.  nagrody  książkowe  w
konkursie fotograficznym „Przyłapani na czytaniu”, oraz udostępniła swoje pomieszczenia na
organizację  imprezy:  „Molitarg  –  wolny  rynek  książki.  Przyjdź,  porozmawiaj,  wymień  się
książką”.  Wyniki  konkursu  fotograficznego  mają  mieć  dodatkowo  formę  wystawy
zorganizowanej w Bibliotece.

Do  innych  form  współpracy  zaliczyć  można:  udział  przedstawicieli  Instytutu
Bibliotekoznawstwa w radzie bibliotecznej Biblioteki UMCS, prowadzenie zajęć dydaktycznych
na  studiach  podyplomowych  przez  pracowników  tejże  placówki,  wzajemne  konsultacje
merytoryczne oraz przekazywanie przez pracowników Instytutu swoich publikacji  do nowo
powstającej Biblioteki Cyfrowej UMCS.

Podsumowując,  należy  podkreślić,  że  dotychczasowa  współpraca  oceniana  jest
pozytywnie  przez  wszystkie  strony.  Zarówno  władze  bibliotek,  jak  i  Instytutu
Bibliotekoznawstwa wyraziły chęć kontynuowania jej w przyszłości.  Wśród obszarów, które
należałoby zagospodarować Instytut widzi szczególnie konieczność podejmowania wspólnych



projektów naukowych. Biblioteka Główna UMCS wskazała na potrzebę organizacji  studiów
podyplomowych  bardziej  ukierunkowanych  na  potrzeby  dokształcania  jej  pracowników.
Miejska  Biblioteka  Publiczna  natomiast  chciałaby  rozszerzenia  współpracy  na  polu
edukacyjnym.

Wśród najczęściej wymienianych korzyści ze wspólnie podejmowanych działań można
wymienić:

 popularyzację bibliotek w środowisku naukowym;

 popularyzację kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo wśród bibliotekarzy
(szczególnie istotne w odniesieniu do studiów zaocznych i podyplomowych);

 możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy dzięki uczestnictwu w
wykładach pracowników Instytutu;

 reklamę usług biblioteki w środowisku akademickim;

 możliwość  zdobywania  doświadczenia  zawodowego  przez  studentów  dzięki
odbywaniu praktyk;

 możliwość prowadzenia badań naukowych nad zasobami bibliotek (prace licencjackie i
magisterskie) – co prowadzi do ich popularyzacji;

 możliwość publikowania prac bibliotekarzy w wydawnictwach Instytutu.
Wydaje  się,  że  dotychczasowe działania podejmowane przez środowisko lubelskich

bibliotekarzy i pracowników naukowych dobrze rokują na przyszłość. Przyczyniają się do jego
integracji oraz wzajemnej, jakże ważnej w obecnych czasach, promocji.
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Agnieszka Łobocka1

Współpraca biblioteki ze środowiskiem szkolnym na
przykładzie Państwowego Pomaturalnego Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we

Wrocławiu

Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we
Wrocławiu to działająca od pięćdziesięciu lat dwuletnia pomaturalna humanistyczna szkoła
zawodowa  podlegająca  Ministerstwu  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Początkowo
kształciła bibliotekarzy i  instruktorów kulturalno-oświatowych,  a od 1994 r.  przygotowuje
bibliotekarzy  i  animatorów  kultury  w  zakresie  specjalizacji:  teatralnej,  turystycznej,
tanecznej,  biblioterapeutycznej,  filmowej,  animacji  społeczności  lokalnych,
arteterapeutycznej i pantomimicznej.

Kształcenie w Studium składa się z czterech bloków przedmiotowych: przygotowania
teoretycznego,  przedmiotów  praktycznego  przygotowania  do  zawodu,  przedmiotów
specjalizacyjnych i praktyki zawodowej [5]. Studium można ukończyć w trybie stacjonarnym,
zaocznym lub eksternistycznym. Celem szkoły jest przygotowanie słuchaczy do aktywności
społecznej w różnych środowiskach, odpowiadającej na potrzeby zarówno osób sprawnych,
jak i z niepełnosprawnością. 

Atutami  szkoły  są:  autorskie  programy  i  małe  grupy  nauczania,  indywidualne
podejście  do  każdego  słuchacza,  kompetentna  kadra,  dobra  lokalizacja,  pracownie
specjalistyczne (biblioterapeutyczna, filmowa, fotograficzna,  komputerowe PC i Mac), sale
(baletowa, filmowa, teatralna),  możliwość udziału w ciekawych projektach artystycznych i
społecznych,  praktyki  w  placówkach  artystycznych  i  organizacji  życia  kulturalnego,
honorowanie dyplomu ukończenia Studium w krajach europejskich [5].

Studium  prowadzi  bogatą  działalność  środowiskową.  Od  lat  jest  organizatorem
imprez kulturalnych o szerokim zasięgu oraz ogólnopolskich sesji i konferencji, dotyczących
różnych aspektów animacji społeczno-kulturalnej.

W 1997 r. z inicjatywy absolwentów biblioterapii zostało powołane do życia Polskie
Towarzystwo Biblioterapeutyczne, które wydaje kwartalnik „Biblioterapeuta”.  Redaktorem
czasopisma jest dyrektor Studium Krystyna Hrycyk; zespół redakcyjny stanowią nauczyciele
Studium:  Maria  Kulewska  i  wicedyrektor  Studium,  prezes  Polskiego  Towarzystwa
Biblioterapeutycznego  Genowefa  Surniak.  Dwa  lata  później  przy  Studium  powstało
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury „SMAK”.

Wszystkie podejmowane przez Studium działania dają zarówno jego słuchaczom jak i
nauczycielom możliwość wszechstronnego rozwoju.

Od samego początku jego istnienia nierozerwalnie jest z nim związana biblioteka. W
pięćdziesięcioletniej  historii  szkoły  odegrała  ona bardzo  ważną  rolę,  jej  losy  są odbiciem
potrzeb i licznych funkcji, jakie biblioteka szkolna powinna pełnić w konkretnej sytuacji, a
także w obliczu dokonujących się zmian [17, s. 108].

1 dr Agnieszka Łobocka, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, e-
mail: alob@o2.pl



Biblioteka Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i
Bibliotekarzy we Wrocławiu działa na podstawie przepisów ogólnych oraz aktów prawnych
dotyczących  oświaty.  Zgodnie  z  Ustawą  o  bibliotekach [16]  gromadzi,  opracowuje,
przechowuje  i  udostępnia  zbiory  oraz  informuje  o  zbiorach  własnych  i  innych  instytucji.
Ponadto  prowadzi  działalność  bibliograficzną,  dokumentacyjną,  edukacyjną,
popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną. W myśl Art. 22 Ustawy o bibliotekach [16] służy
realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej młodzieży
oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.

W  Statucie  Studium  [5]  przygotowanym  i  uchwalonym  przez  Radę  Pedagogiczną
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawarte są uregulowania odnoszące się do Biblioteki.
Zadania Biblioteki, jej organizację, wymagania odnoszące się do lokalu i zbiorów, czas pracy,
oraz zadania i  obowiązki  nauczyciela bibliotekarza określa Statut  Biblioteki  [4].  Zasady jej
funkcjonowania  doprecyzowuje  Regulamin  [4],  który  określa  prawa  i  obowiązki
użytkowników,  warunki,  na  jakich  mogą  wypożyczać  poszczególne  rodzaje  zbiorów  oraz
konsekwencje w przypadku przetrzymania, zagubienia i zniszczenia dokumentu.

Odpowiednio do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
ustalającego  szczegółową  organizację  biblioteki  szkolnej  i  jej  zadania  [12]  Biblioteka
wrocławskiego  Studium  jest  interdyscyplinarną  pracownią  służącą  realizacji  potrzeb  i
zainteresowań  słuchaczy,  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  szkoły  oraz  doskonaleniu
warsztatu pracy nauczycieli. Do głównych jej zadań należy: udostępnianie książek i innych
źródeł informacji; tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji  z  różnych źródeł  oraz  efektywnego posługiwania się  technologią informacyjną;
rozbudzanie  i  rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  słuchaczy  oraz  wyrabianie  i
pogłębianie  u  nich  nawyku  czytania  i  uczenia  się;  organizowanie  różnorodnych  działań
rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Biblioteka, jako integralna część Studium, ściśle współpracuje z jego środowiskiem:
słuchaczami, nauczycielami i innymi pracownikami. W pierwszym etapie działalności szkoły
[15,  s.  20]  głównym  zadaniem  Biblioteki  było  dostarczanie  literatury  zawodowej  i
ogólnokształcącej słuchaczom i wykładowcom oraz pełnienie roli  warsztatu pomocniczego
do  przeprowadzania  ćwiczeń  z  przedmiotów  zawodowych.  W  związku  z  tym  Biblioteka
współpracowała  z  nauczycielami  poszczególnych  przedmiotów  w  zakresie  zakupu
potrzebnych książek i pomocy naukowych oraz w przygotowaniu materiałów do zajęć. Pod
opieką  Biblioteki  znajdowały  się  wszystkie  pomoce  naukowe,  w  miarę  możliwości
aktualizowane i uzupełniane. 

Z Biblioteką chętnie współpracowali  słuchacze, pomagając przy niektórych pracach
porządkowych  i  selekcji  księgozbioru.  Pod  kierunkiem  bibliotekarza  urządzali  wystawy.
Tematem  wystaw  były  rocznice  związane  z  życiem  i  działalnością  pisarzy,  aktualne
wydarzenia  społeczne,  polityczne  i  kulturalne  kraju,  a  także  wystawy  mające  na  celu
poszerzenie wiadomości słuchaczy z przedmiotów zawodowych [15, s. 24]. Pod koniec roku
szkolnego  młodzież  przygotowywała  wystawę  wykonanych  przez  siebie  prac:  plakatów,
ekslibrisów,  zaproszeń  i  materiałów  dydaktycznych,  wykorzystywanych  z  czasem  na
wykładach i ćwiczeniach.

W  latach  1977-1991  przy  Bibliotece,  pod  opieką  bibliotekarza,  działał  Klub
Miłośników Książki – aktyw liczący od kilku do kilkunastu osób, głównie słuchaczy pierwszego
roku  Wydziału  Bibliotekarskiego.  Celem  Klubu  było  promowanie  ciekawych  inicjatyw  i
zachęcanie do aktywności.  Klub działał  według określonego schematu.  Na początku roku
szkolnego  odbywało  się  pierwsze  spotkanie,  w  czasie  którego  opiekunka  –  Kazimiera



Stobiecka  –  zapoznawała  zebranych  z  historią  Biblioteki,  jej  organizacją  i  działalnością.
Wybierano  samorząd  Klubu  (przewodniczącego,  zastępcę,  sekretarza),  ustalano  plan
działania na cały rok, wyznaczano odpowiedzialnych za realizację poszczególnych inicjatyw. Z
każdego spotkania sekretarz przygotowywał sprawozdanie do Kroniki Klubu [4]. Członkowie
Klubu  realizowali  wystawki  związane  z  wydarzeniami  historycznymi  i  literackimi,
okolicznościowe  gazetki,  wystawy  książek  i  ekslibrisów.  Przygotowywali  wieczory  i  quizy
literackie. Pełnili również dyżury w Bibliotece, podczas których zajmowali się opracowaniem
technicznym  zbiorów,  porządkowaniem  księgozbioru,  akcesją  czasopism.  W  ramach
przywilejów  mogli  wypożyczać  większą  liczbę  książek  i  na  dłużej,  niż  przewidywał  to
regulamin udostępniania zbiorów.

Działania  Klubu  Miłośników Książki  były  dla  słuchaczy  okazją  do  zapoznania  się  z
funkcjonowaniem  biblioteki  szkolnej,  uczyły  odpowiedzialności,  obowiązkowości,
systematyczności, a także efektywnego współdziałania w zespole.

Nauczyciele bibliotekarze, jak wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Studium, wchodzą w
skład Rady Pedagogicznej [5], będącej kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych działań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Dlatego też nauczyciele
bibliotekarze biorą regularnie udział  w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.  Dzięki  temu są
doskonale  zorientowani  w  kierunkach  działalności  szkoły,  organizacji  roku  szkolnego,
planowanych  przedsięwzięciach,  bieżących  sprawach  dotyczących  nauczycieli,  słuchaczy,
całej  szkoły. Rady Pedagogiczne są okazją do zaprezentowania Biblioteki  i  zaproszenia do
korzystania z jej usług.

Spotkania z całym gronem pedagogicznym, jak również kontakty z poszczególnymi
nauczycielami,  służą  nawiązywaniu  i/lub  podtrzymywaniu  współpracy  w  zakresie
gromadzenia i selekcji zbiorów oraz tworzenia i uzupełniania warsztatu informacyjnego dla
każdej ze specjalizacji.  W kształtowaniu zbiorów brane są pod uwagę także indywidualne
potrzeby słuchaczy, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły tak, aby poza materiałami
niezbędnymi  do  kształcenia,  czy  służącymi  rozwijaniu  zainteresowań,  gromadzić  zbiory
pozwalające na zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych.

Bibliotekarze  na  bieżąco  informują  społeczność  szkoły  o  nowych  zbiorach.
Początkowo  były  to  wykazy  nabytków  na  tablicy  informacyjnej,  następnie  drukowane
informatory prezentowane w Bibliotece i pokoju nauczycielskim, obecnie są to adnotowane
zestawienia rozsyłane pocztą elektroniczną do wszystkich nauczycieli i pracowników. W tym
samym czasie w wypożyczalni ma miejsce wystawa nowości.

Nauczyciele bibliotekarze biorą aktywny udział w życiu szkoły: sesjach, konferencjach,
warsztatach,  imprezach  promujących  Studium,  a  także  w  pokazach  i  działaniach
przygotowanych  przez  słuchaczy  różnych  specjalizacji  (pokazy  filmów,  etiud teatralnych  i
tanecznych, wystawy prac plastycznych i fotografii, prezentacje prac dyplomowych). Jest to
nie tylko bierny udział  w charakterze widza, często nauczyciele bibliotekarze pomagają w
przygotowaniu  i  realizowaniu  tych  wydarzeń.  Począwszy  od  pomocy  w  zgromadzeniu
odpowiedniej literatury, po pomoc techniczną. Jednym z przykładów takiej współpracy jest
realizacja  Animacyjnej  Bibliotecznej  Wystawy  Alternatywnej  (ABWA)  „Stanąć  u  wrót  –
podróż literacka”.

ABWA to autorski pomysł nauczyciela Studium Joanny Śliwińskiej, będący pewnego
rodzaju podsumowaniem warsztatów czytelniczych, poprzedzających wystawę [14, s. 152].
Jest  to działanie  z  zakresu edukacji  literackiej,  które  stało się  tradycją praktycznych prac
dyplomowych,  realizowanych  pod  jej  kierunkiem.  Przyczynkiem  do  działania,  tłem  lub
elementem  artystycznej  wizji  jest  zawsze  książka.  Najistotniejszy,  ożywiający  wystawę



komponent, to uczestnik wydarzenia, będący współtwórcą wystawy, a nie jak w tradycyjnym
rozumieniu,  zwiedzający  [14,  s.  152].  Wykorzystywane  w  projekcie  metody  animacji
wyzwalają  w  uczestnikach  twórczy  potencjał,  stymulują  i  wspomagają  ich  kreatywność,
oddziałując na wszystkie zmysły. 

Inspiracją ABWA „Stanąć u wrót – podróż literacka” były fragmenty poezji i prozy, od
czasów  najdawniejszych  po  współczesne,  dotykające  tego,  co  niebiańskie  i  piekielne.
Zwiedzający  –  uczestnicy  wchodzili  przez  tajemną grotę  do zainscenizowanego nieba lub
piekła, gdzie do losowo wybranego fragmentu literatury konstruowali instrument najlepiej
oddający nastrój wywołany tekstem [14, s. 153]. Następnie tworzyli orkiestry (niebiańską i
piekielną)  i  „odgrywali”  podane  tematy  muzyczne.  Wprowadzało  to  uczestników  w
specyficzną  atmosferę,  pobudzało  ciekawość  i  chęć  dalszej  lektury  [14,  s.  155].  Opisane
działanie  było  fragmentem  jednej  z  prac  dyplomowych,  powstałych  pod  kierunkiem
nauczyciela bibliotekarza [10]. 

Do 2010 r. nauczyciele bibliotekarze byli promotorami ponad 100 prac dyplomowych
słuchaczy Wydziału Bibliotekarskiego. Tematy prac dotyczyły: teorii i historii bibliotekarstwa,
organizacji  i  działalności  różnego  typu  bibliotek,  historii  i  estetyki  książki.  Wśród  prac
dyplomowych znajdują się również bibliografie: osobowe, dziedzin i zagadnień. 

Z  okazji  konferencji  „Biblioterapeuta  w  poszukiwaniu  tożsamości  zawodowej”
zorganizowanej  przez  Studium 18  marca  1997  r.,  została  przygotowana  bibliografia  prac
dyplomowych  absolwentów  biblioterapii  [18].  Współautorem  bibliografii  był  nauczyciel
bibliotekarz.

Z  okazji  40-lecia  istnienia  szkoły  bibliotekarze  opracowali  wykaz  absolwentów
Studium, będący jednocześnie bibliografią prac dyplomowych [9]. Ponadto, jako członkowie
komitetu  organizacyjnego  obchodów  jubileuszu,  uczestniczyli  w  przygotowaniu  Zjazdu
absolwentów. 

W 2005 r. na 45-lecie szkoły, wspólnie z nauczycielami Wydziału Bibliotekarskiego,
przygotowali  wystawę  „Działalność  dydaktyczna  Studium”,  prezentującą  bogatą  historię
szkoły oraz (samodzielnie) wystawę „Z życia Studium”.

W  2007  r.  sporządzili  zestawienie  „Aktywizacja  procesu  nauczania.  Bibliografia  w
wyborze”2,  która  towarzyszyła  wystawie  „Aktywizacja  procesu  dydaktycznego:  wystawa z
działalności  i  zasobów  Państwowego  Pomaturalnego  Studium  Kształcenia  Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu”, prezentowanej na otwarciu Dolnośląskiej Biblioteki
Pedagogicznej3.

Do chwili obowiązywania egzaminów wstępnych dla kandydatów pragnących podjąć
naukę  w  Studium,  nauczyciele  bibliotekarze  byli  członkami  komisji  egzaminacyjnej.  Po
zmianie zasad rekrutacji (2007 r.) przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów
na Wydział Bibliotekarski.

Jedną z form współpracy Biblioteki ze środowiskiem szkolnym jest udział bibliotekarzy
w opracowaniu różnego rodzaju dokumentów, niezbędnych w działalności Studium. W 2001
roku  uczestniczyli  oni  w  przygotowaniu  treści  programowych  do  nowych  programów
nauczania  na  Wydziale  Bibliotekarskim,  a  w  2010  r.  –  podstaw  programowych  do
przedmiotów kształcenia na tym wydziale. Ponadto brali  udział  w pracach nad zestawem
pytań do egzaminu dyplomowego słuchaczy Wydziału Bibliotekarskiego oraz przygotowali
informacje o Bibliotece na stronę internetową szkoły. 

2 Autorkami są mgr Elżbieta Hajnisz i mgr Dorota Szczęśniak.
3 Wystawę przygotowała Alicja Szafrańska, słuchaczka specjalizacji: Animacja społeczności lokalnych, w ramach
pracy dyplomowej pod kierunkiem mgr Joanny Śliwińskiej.



Nauczyciele  bibliotekarze  są  obecni  na  wykładach  otwartych  prowadzonych  przez
nauczycieli różnych specjalizacji, sami też prowadzą takie zajęcia. Do tej pory odbyły się w
Bibliotece,  dla  nauczycieli  i  słuchaczy,  następujące  prezentacje:  „Cimelia  w  zbiorach
Biblioteki”, „Literatura niebeletrystyczna”, „Wydawnictwa multimedialne”, „System Obsługi
Biblioteki Szkolnej MOL”, „Typologia dokumentów gromadzonych w bibliotekach”, „Przypisy
bibliograficzne i bibliografia załącznikowa”. Dla słuchaczy pierwszego roku organizowane są
zajęcia  z  przysposobienia  bibliotecznego,  na  których  omawiane  są  zasady  korzystania  z
wrocławskich  bibliotek.  Nie  są  to jedyne zajęcia  ze  studentami.  W ciągu  wielu  lat  pracy
bibliotekarze byli lub są w dalszym ciągu nauczycielami na Wydziale Bibliotekarskim. Dzięki
dobremu warsztatowi, zgromadzonemu w Bibliotece, swojej wiedzy i umiejętnościom, które
wciąż doskonalą, przygotowują do zajęć adeptów bibliotekarstwa w zakresie gromadzenia i
udostępniania zbiorów, opracowania formalnego dokumentów oraz organizacji i zarządzania
biblioteką.

W 2000 r. z inicjatywy nauczycieli  bibliotekarzy powstał Zespół Samokształceniowy
Bibliotekoznawców Studium, którego celem jest ścisła współpraca i wymiana doświadczeń
nauczycieli pracujących na Wydziale Bibliotekarskim, a w konsekwencji pomyślne ukończenie
stażu  przez  stażystów  ubiegających  się  o  awans  zawodowy.  Współpraca  obejmowała:
opracowanie  planu  rozwoju  zawodowego,  wdrażanie  planu,  uaktualnianie  na  bieżąco,
wprowadzanie  zmian;  wspólną  analizę  prawa  oświatowego  i  przeczytanych  lektur;
gromadzenie  dokumentacji,  w celu  obiektywnego  sformułowania  oceny  na  koniec  stażu.
Metodami współpracy były: hospitacja i obserwacja, dyskusja, analiza rytmiczności realizacji
planu  rozwoju.  Oba  staże  zakończyły  się  uzyskaniem przez  nauczycieli  kolejnego  stopnia
awansu zawodowego.

Od  lat  dziewięćdziesiątych  Biblioteka  prowadzi  praktyki  śródsemestralne  i
dyplomowe dla słuchaczy Wydziału Bibliotekarskiego. Są one dla młodzieży doskonałą okazją
do wykorzystania wiadomości  i  umiejętności  uzyskanych w trakcie zajęć.  Podczas praktyk
słuchacze poznają organizację,  działalność i  specyfikę studyjnej Biblioteki.  Uczestniczą we
wszystkich  procesach  bibliotecznych  od  gromadzenia,  opracowania  po  udostępnianie
zbiorów.  Dla  praktykantów  i  innych  słuchaczy  Wydziału  Bibliotekarskiego  nauczyciele
bibliotekarze  organizują  wycieczki  metodyczne  do  wrocławskich  bibliotek:  szkolnych,
publicznych,  naukowych.  Zorganizowali  również  wycieczki  do  Biblioteki  pod  Atlantami  w
Wałbrzychu  oraz  Powiatowej  i  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  w  Oleśnicy.  Obie  wycieczki
miały  także  charakter  wyjazdu  krajoznawczo-turystycznego.  Dzięki  wycieczkom  słuchacze
poznają zasoby różnych bibliotek i rodzaje oferowanych przez nie usług.

Bibliotekarze  nieustannie  zachęcają  słuchaczy  do  wzięcia  udziału  w  spotkaniach
autorskich,  obejrzenia  wystaw  organizowanych  przez  biblioteki  i  instytucje  kultury
Wrocławia.

W ramach promocji szkoły w środowisku lokalnym i popularyzacji Biblioteki Studium
nauczyciele  bibliotekarze  wspólnie  z  innymi  nauczycielami  i  Polskim  Towarzystwem
Biblioterapeutycznym  zorganizowali  dwa  przedsięwzięcia,  oba  wiosną,  z  uwagi  na
wydarzenia, jakie mają miejsce o tej porze roku (Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej,
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień Bibliotekarza, Tydzień Bibliotek).

16 maja 2008 r. odbył się w Studium Dzień Książki, na który składały się warsztaty,
wykłady i wystawy. Prezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Genowefa Surniak
przeprowadziła warsztaty dla nauczycieli i rodziców: „Zastosowanie bajki terapeutycznej w
pracy  z  dziećmi”  a  dla  młodzieży  warsztaty  –  „W poszukiwaniu  siebie”.  Maria  Kulewska
wygłosiła wykład „Od książki dawnej do nowej”, zilustrowany wystawą przygotowaną przez



Elżbietę  Pietralczyk,  a  Małgorzata  Góralska  z  Instytutu  Informacji  Naukowej  i
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego wystąpiła z referatem „Książka złapana w
cyfrową sieć”.  Słuchacze II  roku Wydziału Bibliotekarskiego pod opieką Joanny Śliwińskiej
zapraszali  na  spotkania  w  ramach  Animacyjnej  Bibliotecznej  Wystawy  Alternatywnej.  W
każdej z wykładowych sal, odpowiednio zaaranżowanej tak, aby wpływała na zmysł wzroku,
słuchu i smaku, można było oddać się lekturze różnych rodzajów i gatunków literackich. W
Bibliotece  odbyła  się  wystawa  „Książki  dzieciństwa”.  Nauczycieli  i  pracowników  szkoły
poproszono o przyniesienie zdjęć z dzieciństwa i książek, jakie wówczas czytali. Galeria zdjęć
nie  została  podpisana,  zwiedzający  mieli  odgadnąć,  kto  jest  kim  i  dopasować  do  osoby
odpowiednią  książkę.  Ciekawym  pomysłem  stała  się  „Wiosenna  odmienialnia  książek”  –
rodzaj kiermaszu. Każdy mógł przynieść niepotrzebną książkę ze swoich zbiorów i wymienić
ją na inną, bardziej przydatną.

W dniach 22-26 marca 2010 r.  odbyła się impreza „SKiBA Wiosną… z Książką”.  W
programie znalazły  się  wystawy,  prezentacje  filmów fabularnych z  motywem książki  oraz
warsztaty biblioterapeutyczne,  które, podobnie jak poprzednio, przeprowadziła Genowefa
Surniak. W wypożyczali miała miejsce wystawa „Jak mieszkają książki? – współczesne trendy
w projektowaniu bibliotek”, a w czytelni – „Motyw książki i biblioteki w literaturze pięknej”.
Na korytarzu zaprezentowano wystawy: „Nie tylko Casanova był bibliotekarzem – zobacz,
kto  jeszcze?”  i  „Najpiękniejsze  biblioteki  świata”  oraz  replikę  najmniejszej  biblioteki
publicznej w Anglii, mieszczącej się w budce telefonicznej4. W pracowni Macintosh’a można
było obejrzeć i wysłuchać prezentacje ukazujące świat książek w krzywym zwierciadle. Były
to  m.  in.:  skecz  Kabaretu  Moralnego  Niepokoju  pt.  „Biblioteka”,  film  „Jaś  Fasola  w
bibliotece”, amerykańska reklama bibliotekarza, jako Supermana, „Ballada o niepoczytalnym
bibliotekarzu”. Zarówno pierwsza, jak i druga impreza cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na  zakończenie  warto  wspomnieć,  że  bibliotekarze  prowadzą  Kronikę  Studium,
dokumentującą działalność szkoły, osiągnięcia nauczycieli i słuchaczy oraz Pracowniczą Kasę
Zapomogowo-Pożyczkową,  są  także  członkami  Polskiego  Towarzystwa
Biblioterapeutycznego. 

Współpraca Biblioteki ze środowiskiem szkolnym przebiega na różnych płaszczyznach.
Niezależnie od podejmowanych inicjatyw, nauczyciele bibliotekarze aktywnie włączają się w
przedsięwzięcia organizowane na terenie Studium; inicjowanie i koordynowanie wielu z nich
wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki. Wszystkie działania w ramach
współpracy  ze  środowiskiem  szkolnym,  mają  na  celu  zaspokojenie  informacyjnych,
edukacyjnych i kulturalnych potrzeb tego środowiska, na jak najwyższym poziomie.
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Katarzyna Mazur-Kulesza1

Miejsce biblioteki akademickiej w środowisku lokalnym:
aktywność, współpraca i promocja. Na przykładzie Biblioteki

Głównej Uniwersytetu Opolskiego

XXI wiek niesie ze sobą ogromne wyzwania, które nie omijają także instytucji non-
profit,  takich  jak  biblioteki.  Globalizacja  i  ogół  procesów  z  nią  związanych  wymusza
konieczność  aktywnej  współpracy  biblioteki  akademickiej  ze  środowiskiem  lokalnym.  Jak
słusznie zauważył Edmund Wnuk-Lipiński z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii
Nauk: „globalizacja jest jak rzeka, bieg rzeki można uregulować, ale nie ma takiej siły, która
zapanowałaby nad nim w pełni. Mamy z nią do czynienia wtedy, kiedy coraz więcej lokalnych
zdarzeń  wpływa  na  inne  lokalne  zdarzenia  (…)”  [10,  s.  57,  318].  Z  tego  powodu
podejmowanie  działań  promocyjnych  zmierzających  do  pozyskania  nie  tylko  akceptacji
otoczenia,  ale  przede  wszystkim  uzyskania  satysfakcji  ze  strony  użytkownika  staje  się
koniecznością.  W  dobie  społeczeństwa  informacyjnego  biblioteka  akademicka  musi
współpracować nie tylko ze środowiskiem naukowym, ale przede wszystkim lokalnym, tak
aby być nieustannie obecną w otaczającej ją rzeczywistości.

Każda  organizacja  realizująca  misję  o  charakterze  publicznym  powinna  dbać  o
poprawne relacje z otaczającym ją środowiskiem. Niebagatelną rolę w komunikowaniu się
biblioteki  akademickiej  z  regionem odgrywa stosowanie technik i  metod public  relations,
które  umożliwią  zbudowanie  prawidłowej  ścieżki  komunikacji  z  klientami.  Jednak  „dobór
właściwych działań  PR  zależy  przede wszystkim od możliwości  biblioteki.  Różne  są  także
sposoby oddziaływania w zależności  od adresatów PR. Inne działania będą kierowane do
personelu, inne do użytkowników czy przedstawicieli wydawnictw – dostawców, a jeszcze
inne do władz uczelni. W każdym przypadku powinny to być jednak działania ukierunkowane
przede wszystkim na:

 promocję biblioteki i informację o jej usługach,
 kreowanie przyjaznego wizerunku poprzez dobrą komunikację z czytelnikami,

 utrzymywanie pozytywnych stosunków z otoczeniem,
 zapobieganie konfliktom [3, s. 287].

Kreowanie  pozytywnego  wizerunku  wymaga  budowania  więzi  z  otoczeniem,  w  celu
pozyskania  czytelnika  bez  względu  na  wiek  i  profesję,  jaką  się  zajmuje.  O porażce  bądź
sukcesie  każdej  instytucji  decydują  pozytywne  opinie  klientów,  którzy  kształtują  jej
wizerunek w społeczeństwie.  Zdobycie zaufania otoczenia zewnętrznego nie jest  prostym
zadaniem,  ponieważ  pociąga  za  sobą  szereg  działań  i  wymaga  sporo  czasu,  a  także
zaangażowania  ze  strony  kadry  zarządzającej  i  pracowników.  Z  całą  pewnością  jednak
gwarantuje sukces, który zaowocuje poczuciem zadowolenia u użytkownika.

Rys. 1. Zależności w otoczeniu organizacji

1 mgr Katarzyna Mazur-Kulesza, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, e-mail: kasiam@uni.opole.pl
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Jedną z najważniejszych płaszczyzn komunikacji jest witryna internetowa biblioteki.
Poprawnie  zbudowana  stanowi  element  autoprezentacji  instytucji  wśród  użytkowników,
dlatego warto tworzyć ją w oparciu o sugestie czytelników z niej korzystających. Zdaniem
Urszuli  Poślady  z  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie:
„Istnieje  wyraźne  zapotrzebowanie  na  serwisy  informacyjne,  które  pomogłyby
użytkownikowi  Internetu  w  dotarciu  do  właściwych  danych.  I  tu  otwiera  się  obecnie
podstawowe  zadanie  bibliotekarzy  zajmujących  się  udostępnianiem  informacji  –  zadanie
gromadzenia  i  klasyfikacji  internetowych  zbiorów  informacyjnych.  Konkurencja  ze  strony
firm internetowych, oferujących płatne i bezpłatne usługi informacyjne, wymaga od bibliotek
zmiany w organizacji działalności informacyjnej. Wiele bibliotek odpowiada na wyzwanie ze
strony komercyjnych serwisów informacyjnych, tworząc własne wirtualne serwisy. Problem
budowy tego typu źródeł jest bardzo istotny, gdyż wpływa na jakość wykorzystywania ich
przez czytelników. Nawet najlepszy zbiór informacji nie ma większej wartości, jeśli nie ma do
niego klucza – katalogu, który pozwalałby dokonywać wyszukiwania” [6]. Z tego powodu nie
tylko szata  graficzna strony www odgrywa istotną rolę,  ale  przede wszystkim przejrzysty
układ zamieszczonych na niej informacji, jak również ich bieżąca aktualizacja, która pozwoli
na zapoznanie się czytelnika z istotnymi wydarzeniami z życia biblioteki.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje konieczność dostosowania się do
potrzeb  użytkowników.  Elektroniczne  źródła  informacji  powinny  być  dostępne  za
pośrednictwem karty bibliotecznej nie tylko z komputerów znajdujących się w sieci danej
uczelni, ale także w miejscu zamieszkania studenta czy pracownika naukowego. Biblioteka
Główna  Uniwersytetu  Opolskiego,  aby  to  osiągnąć  postanowiła  zakupić  oprogramowanie
HAN2,  umożliwiające bezpłatny  odczyt  baz  danych i  książek  elektronicznych z  domowych
komputerów  pracowników,  doktorantów  i  studentów  Uniwersytetu  Opolskiego.  Ponadto
uczelnie  wyższe,  podnosząc  jakość  i  efektywność  kształcenia,  powinny  wykorzystywać  w
swych usługach e-learning, który jest niezbędny do funkcjonowania usług bibliotekarskich na
współczesnym  rynku.  Oczywiście  związane  jest  to  z  zakupem  odpowiedniego
oprogramowania  umożliwiającego  elektroniczne  zarządzanie  bazami  danych  i
wykorzystywanie nowoczesnych technologii na potrzeby e-usług, dzięki którym tworzone są
programy szkoleniowe umożliwiające kształcenie  użytkowników zewnętrznych.  W pojęciu
Kariny  Nabiałczyk  z  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu

2 HAN, tzn.  Hidden Automatic Navigator to oprogramowanie umożliwiające bibliotekom zdalne zarządzanie
dostępem  do  elektronicznych  źródeł  informacji,  czyli  baz  danych  oraz  elektronicznych  wersji  książek  i
czasopism, udostępnianych w uczelnianej sieci komputerowej.
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Wrocławskiego:  „Biblioteki  różnego  typu  (nie  tylko  uczelniane)  robią  bardzo  wiele,  aby
zachęcić  e-klienta do korzystania  z  ich  usług,  a  następnie  go zatrzymać.  Usługi  te  zatem
muszą być coraz bardziej przyjazne, innowacyjne i prowadzić do zaspokojenia przez serwis
biblioteczny  bardzo  zróżnicowanych  potrzeb  użytkowników.  Biblioteki  muszą  uczyć  się
marketingu od dużych firm skupionych na jak największej dostępności i efektywności usług
dla  klientów”  [5,  s.  222].  Działalność  tego  typu  wymaga  nieustannego  podnoszenia
kwalifikacji  ze  strony  pracowników  biblioteki  oraz  uczestniczenia  w  szkoleniach
pozwalających na poznanie najnowszych technologii niezbędnych do zaspokojenia potrzeb
użytkownika.

Znaczącą rolę w upowszechnianiu biblioteki i czytelnictwa odgrywa wystawiennictwo.
Według  Jacka  Wojciechowskiego  z  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu  Jagiellońskiego:  promocja  w  bibliotece  polega  na  „powiadomieniu
użytkowników i całego otoczenia o samej bibliotece, jej zbiorach oraz repertuarze usług – z
zachętą do korzystania.  Zadaniem szczególnie ważnym jest przedstawienie biblioteki poza
kręgiem publiczności użytkującej i to w taki sposób, żeby to powiadomienie wyróżniało się
wśród innych powiadomień i zostało zauważone” [9, s. 183]. Organizowanie wystaw nie tylko
promuje  gromadzone  w  bibliotece  zbiory,  ale  przede  wszystkim  pozwala  uczestniczyć
bibliotekom  w  imprezach  środowiskowych  regionu.  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu
Opolskiego  aktywnie  włącza  się  w  tego  typu  przedsięwzięcia,  współorganizując  wystawy
okolicznościowe. Za przykład może posłużyć działalność Związku Polaków w Niemczech3 na
Opolszczyźnie i kolejny jubileusz działalności organizacji będący doskonałą okazją współpracy
Biblioteki z Urzędem Miasta Opola i Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu („Oni tam byli…85.
rocznica  powstania  w  Opolu  I  Dzielnicy  Związku  Polaków  w  Niemczech,  70.  rocznica
Kongresu  Polaków  w Niemczech”  ),  czy  dziesiąta  rocznica  powodzi  tysiąclecia,  która  nie
ominęła  ziemi  opolskiej  w  lipcu  1997  r.  („Dziesięć  lat  temu  –  wielka  powódź  1997  r.”).
Upamiętnienie wyboru Jana Pawła II na Stolicę Apostolską to sposobność do zorganizowania
wystawy poświęconej papieżowi – „Jan Paweł II  – wielki  Polak, kapłan,  papież pielgrzym,
myśliciel i przewodnik duchowy, w 30. rocznicę wyboru na stolicę św. Piotra”. Współpracując
z  młodzieżą  z  Państwowych Placówek  Kształcenia  Plastycznego  im.  Jana  Cybisa  w Opolu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego organizuje  wystawy prac  uczniów zachęcając
tym samym lokalne środowisko i  pracowników uczelni  do poznania i  podziwiania talentu
młodych  twórców.  Warto  wspomnieć  w  tym  miejscu  o  wystawach:  „Projekt  znaku
graficznego  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Opolskiego  –  konkurs”  oraz  poplenerowej
wystawie  prac  uczniów  pt.  „Toskania  2008”  połączonej  z  wystawą  przewodników
turystycznych i literatury podróżniczej ze zbiorów Biblioteki Głównej.

Szczególną rolę w promocji całej Uczelni odgrywają ekspozycje na stałe wpisane w
kanon działalności Biblioteki. Zaliczyć do nich można cykl „Złotej Serii Wykładów Otwartych”,
które służą prezentacji sylwetki i dorobku naukowego prelegenta, zachęcając do bliższego
poznania  jego  osoby  i  twórczości.  Wykłady  te  cieszą  się  zainteresowaniem  nie  tylko  w
środowisku  akademickim,  ale  przede  wszystkim  wśród  społeczności  lokalnej,  która  ma
możliwość zobaczenia i  posłuchania sławnego twórcy czy polityka. Także coroczne święto
Uniwersytetu  Opolskiego  i  przyznawanie  tytułów  doktora  honoris  causa uczelni  wymaga
zorganizowania wystawy poświęconej dorobkowi wyróżnionych osób. Jest to kolejna okazja
ukazania działalności biblioteki akademickiej na płaszczyźnie lokalnej. Ekspozycje te cieszą się
dużym  powodzeniem  ze  strony  zwiedzających,  dlatego  też  są,  wraz  z  materiałami

3 Związek Polaków w Niemczech (ZPwN) – organizacja polonijna założona w 1922 r., zrzeszająca ludność polską
w celu uniknięcia wynarodowienia i kultywowania rodzimych tradycji.



informacyjnymi  dotyczącymi  uroczystych  obchodów  święta,  prezentowane  przez  dłuższy
okres czasu tak, aby zaspokoić potrzeby środowiska lokalnego. Zainteresowanie wystawami
o doktorach honoris causa Uniwersytetu Opolskiego na płaszczyźnie lokalnej jest ogromne ze
względu na nazwiska osób, które otrzymały wyróżnienia m.in. Kazimierz Kutz, Stanisław Lem,
Wojciech  Kilar,  Tadeusz  Różewicz,  Jan  Paweł  II,  Jan  Miodek,  Zbigniew  Religa,  Dorota
Simonides, Władysław Bartoszewski oraz Krzysztof Zanussi.

Ważną rolę w promowaniu biblioteki akademickiej i całego środowiska naukowego
odgrywa  coroczny  Festiwal  Nauki,  będący  pretekstem  do  prezentacji  swojej  oferty
edukacyjnej  i  działalności  naukowej  społeczności  lokalnej  Opolszczyzny.  Współtwórcami
corocznego święta są uczelnie wyższe miasta Opola oraz instytucje z nimi współpracujące.
Każdego roku program festiwalowy wypełniony jest licznymi imprezami w postaci: wystaw,
prezentacji  multimedialnych,  koncertów,  pokazów  filmowych,  wycieczek,  warsztatów  i
wykładów skierowanych do wszystkich zainteresowanych. Biblioteka Główna Uniwersytetu
Opolskiego  przygotowuje  również  szereg  atrakcji  dla  uczestników  Festiwalu.  Poza
wystawami  prezentującymi  nowości  literatury  naukowej  i  dydaktycznej,  biblioteka skupia
swą  uwagę  przede  wszystkim  na  zaprezentowaniu  Opolanom  elektronicznych  źródeł
informacji i zbiorów multimedialnych, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród
odwiedzających  stoisko  Biblioteki.  Bibliotekarze  zapewniają  również  dostęp  do  katalogu
Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych w systemie Aleph oraz prenumerowanych baz
danych. Mieszkańcy Opolszczyzny każdego roku udowodniają, że nauka nie jest im obojętna i
chętnie uczestniczą w imprezach odbywających się w różnych częściach miasta.

Współpracując z otoczeniem biblioteki akademickie nie powinny zapominać o stałej
ofercie promującej działalność biblioteki i macierzystej uczelni. Znaczącym wydarzeniem są
spotkania autorskie  z  pracownikami  naukowymi  uczelni  i  innych placówek o charakterze
naukowo-badawczym  Opolszczyzny.  Międzyinstytutowa  Biblioteka  Politologii,  Filozofii  i
Socjologii  Uniwersytetu  Opolskiego  w  ramach  swojej  aktywnej  działalności  regularnie
zaprasza  przedstawicieli  ze  świata  nauki  i  kultury  do  udziału  w  spotkaniach  z  cyklu
„Biblioteka Nauk Społecznych”. Zdaniem Mai Wojciechowskiej: „organizowanie różnego typu
imprez bibliotecznych ma za zadanie przede wszystkim nawiązanie kontaktu z obecnymi i
potencjalnymi  użytkownikami  biblioteki.  Jest  okazją  do  zaprezentowania  biblioteki  jako
instytucji  otwartej,  ciekawej  i  atrakcyjnej,  a  przy  tym  umożliwia  uzyskanie  informacji
zwrotnych, tj. jak postrzegają bibliotekę jej użytkownicy i czego od niej oczekują. Ponadto
dobrze  zareklamowane  spotkania  biblioteczne  mogą,  poza  bezpośrednimi  uczestnikami,
przyciągnąć  przedstawicieli  mediów  oraz  reprezentantów  samorządów  lokalnych  i
dygnitarzy”  [8,  s.  274-275].  Bez  wątpienia  dobra  prasa  biblioteki  jest  sygnałem  dla
użytkownika, że warto skorzystać z jej usług, natomiast dla biblioteki akademickiej doskonałą
okazją promowania się w regionie i nie tylko.

Pracownicy bibliotek bardzo chętnie podejmują różnego rodzaju inicjatywy i  biorą
udział  w  projektach  wspomagających  współpracę  z  otoczeniem.  W  celu  ułatwienia
obywatelom dostępu do informacji  prawnej,  Biblioteka Główna Uniwersytetu  Opolskiego
oraz  Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna  im.  E.  Smołki  w  Opolu  nawiązały  współpracę  z
Obywatelskim  Kompendium  Wiedzy  Śląskiej  Fundacji  Obywatelskiej  Lex  Civis  im.  księcia
Władysława  Opolskiego,  realizującym  specjalistyczne  porady  prawne  dla  mieszkańców
Katowic i Opola. W ramach projektu :  „i-spoko – Internetowy Serwis Prawno-Obywatelski
Katowice-Opole”  mieszkańcy  Opolszczyzny  mogą  konsultować  się  z  prawnikami  za
pośrednictwem  komputerów  znajdujących  się  w  Oddziale  Informacji  Naukowej  i  w
Międzyinstytutowej Bibliotece Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W obsłudze



serwisu  pomagają  przeszkoleni  bibliotekarze  oraz  studenci  z  Koła  Naukowego  Młodych
Prawników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

W  aktywność  społeczności  lokalnej  wpisana  jest  także  działalność  Stowarzyszenia
Bibliotekarzy  Polskich.  Na  Opolszczyźnie  w  strukturze  SBP  prężnie  działa  Koło  Bibliotek
Naukowych, które realizując wiele projektów kulturalnych, promuje bibliotekę akademicką w
regionie. Członkowie koła są inicjatorami licznych wyjazdów szkoleniowych, umożliwiających
doskonalenie  umiejętności  zawodowych,  a  także  pozyskanie  nowych  kontaktów  wśród
pracowników innych placówek. Wzajemna wymiana doświadczeń i współpraca wpływa na
podnoszenie jakości usług bibliotecznych. Idealną okazją zaprezentowania się w środowisku
zewnętrznym są liczne imprezy bibliotekarskie odbywające się w ramach działalności SPB. Za
najważniejsze  można  uznać  coroczny  „Tydzień  Bibliotek”  i  „Dzień  Bibliotekarza”,  które
obfitują w szereg wydarzeń kulturalnych otwartych dla wszystkich zainteresowanych. Z tej
okazji organizowane są wystawy dotyczące zainteresowań bibliotekarzy wynikających z ich
codziennej  pracy,  dostępu  do  najnowszej  literatury  i  stanowiące  reklamę  usług
bibliotecznych. Studenci, pracownicy naukowi uczelni oraz mieszkańcy Opolszczyzny chętnie
odwiedzali  wystawy  pt.:  „Pasja  wędrowna  w  bibliotekarskim  obiektywie  –  wystawa
fotograficzna”  oraz  „Obraz bibliotekarza  i  biblioteki  w  literaturze  i  filmie”,  ponieważ
pozwalały  one inaczej  spojrzeć na bibliotekarza  i  bibliotekę,  w której  on pracuje.  Dużym
powodzeniem wśród uczestników cieszą się także liczne prelekcje i wykłady organizowane w
ramach  „święta  bibliotek”.  Marketing  usług  bibliotecznych  inicjuje  współpracę  ze
środowiskiem  zewnętrznym,  umożliwia  nawiązywanie  licznych  kontaktów  z  innymi
bibliotekami,  często  o  charakterze  publicznym  oraz  placówkami  kulturalno oświatowymi.
Biblioteka staje się ośrodkiem kultury i nauki służącym pomocą wszystkim czytelnikom.

Funkcjonowanie  biblioteki  akademickiej  powinno skupiać  się  nie  tylko na  bieżącej
obsłudze pracowników naukowych i  studentów macierzystej  uczelni,  ale  także na innych
grupach  społecznych  zamieszkujących  dany  region.  Do  użytkowników  biblioteki  można
zaliczyć również osoby z różnych grup społecznych, zawodowych, wiekowych czy środowisk
narodowo  etnicznych  i  niepełnosprawnych.  Bibliotekarz  powinien  realizować  potrzeby
wszystkich  czytelników  bez  względu  na  różny  poziom  ich  przygotowania  do  wizyty  w
bibliotece.  Wymaga  to  ogromnej  wiedzy  i  umiejętności  ze  strony  pracownika  biblioteki.
Bardzo  często  kompetencje  bibliotekarza  wymagają  licznych  zdolności  interpersonalnych
umożliwiających  pomoc  w  adaptacji  tego  typu  czytelników  w  nowym  środowisku,  oraz
pomoc  w  wyszukiwaniu  podstawowych  informacji  czy  przepisów  prawnych  dotyczących
konkretnego regionu.

Stawiając na jakość usług świadczonych przez biblioteki, należy mieć na uwadze, by
jej  pracownicy  posiadali  odpowiednie  umiejętności,  które  nieustannie  należy  doskonalić.
Szczególnie ważna jest właściwa komunikacja i nawiązanie porozumienia z użytkownikiem
tak, aby czytelnicy, jak powiedział Arystoteles: 

 nas zauważyli, 

 zauważywszy, słuchali,
 słuchając, rozumieli,

 rozumiejąc, chcieli nas zaakceptować,
 akceptując chcieli zastosować,

 stosując, aby chcieli przyjąć jako wartość trwałą [1, s. 47-56].
Pracownicy  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Opolskiego,  wychodząc  na  przeciw
oczekiwaniom  klientów,  podnoszą  swoje  kwalifikacje  zawodowe,  biorąc  udział  w
konferencjach naukowych, szkoleniach, kursach i warsztatach specjalistycznych. Podejmują



studia  podyplomowe,  doktoranckie,  a  także  przygotowują  się  do  egzaminu  na  stopień
bibliotekarza dyplomowanego. Dobrze przygotowany personel nie tylko podnosi jakość usług
biblioteki, ale pozyskuje nowych czytelników. Jest to szczególnie istotne w dobie e-usług, w
której użytkownik zachęcany jest poprzez różne akcje promocyjne do skorzystania z oferty
danej placówki. Nieustanna „walka” o pozyskanie klienta wynika z faktu, iż: „nigdy wcześniej
klienci nie mogli tak łatwo porównywać usług i swobodnie poruszać się po rynku (czytaj –
przechodzić  do  konkurencji).  Jednocześnie  nigdy  wcześniej  nie  było tak  trudno utrzymać
klientów  i  pozyskać  ich  długotrwałą  lojalność.  W  czasach  zupełnie  nieracjonalnego
„biegania”  klienta  od  sklepu  do  sklepu  trzeba  szukać  nowych  metod  jego  zatrzymania.
Konieczny jest nowy sposób myślenia zorientowany na klienta” [2, s. 38]. Istotne jest także
podjęcie szeregu form współpracy z czytelnikiem, które nie tylko pozwolą go pozyskać, ale na
trwałe zaistnieć w jego pamięci.

Spośród wielu funkcji  i  form działalności  Biblioteki  na szczególną uwagę zasługuje
gromadzenie zbiorów, które jest zgodne z profilem nauczania Uczelni. Służy to zgromadzeniu
odpowiedniej ilości podręczników i literatury niezbędnej do realizacji programu nauczania,
zarówno  w  wersji  drukowanej,  jak  i  elektronicznej.  Dodatkowo  Oddział  Gromadzenia
Wydawnictw  Zwartych  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Opolskiego  na  bieżąco  realizuje
zamówienia na tytuły, które zdaniem pracowników i studentów poszczególnych instytutów
powinny znaleźć  się  w zbiorach Biblioteki.  W przypadku potrzeby  skorzystania  z  tytułów
znajdujących  się  w  zbiorach  innych  bibliotek  w  kraju  i  za  granicą  użytkownicy  mają  do
dyspozycji  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną,  która  ma za  zadanie  realizować  tego  typu
usługi  dla  wszystkich  pracowników,  studentów  i  doktorantów  Uniwersytetu  Opolskiego.
Formularz zamówienia jest dostępny na stronie domowej biblioteki. Każdy czytelnik może
wypełnić  go  z  dowolnego  miejsca  z  dostępem  do  Internetu,  a  następnie  przesłać  za
pośrednictwem poczty elektronicznej do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Kanon działań biblioteki akademickiej obejmuje także zajęcia dydaktyczne z zakresu
przysposobienia  bibliotecznego  dla  studentów  pierwszych  lat  studiów  stacjonarnych  i
zaocznych tak, aby ułatwić im korzystanie z bogatej oferty usług bibliotecznych. Pracownicy
Oddziału  Informacji  Naukowej  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Opolskiego,  wychodząc
naprzeciw  oczekiwaniom  użytkowników,  zaproponowali  także  prezentację  i  szkolenie  pt.
„Biblioteka  uniwersytecka  od  środka.  Jak  zamawiać  książki  w  elektronicznym  katalogu
biblioteki”, która skierowana jest do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Dodatkową atrakcją
jest wycieczka po Bibliotece, w której młodzież bierze aktywny udział, zadając liczne pytania
umożliwiające  im  szersze  poznanie  placówki.  Zajęcia  cieszą  się  ogromnym
zainteresowaniem, przyciągając młodzież, która niedługo będzie stawiać pierwsze kroki na
gruncie akademickim. Każda biblioteka gromadząca elektroniczne źródła informacji powinna
organizować szkolenia dla studentów i pracowników uczelni tak, aby mogli oni swobodnie je
wykorzystywać w codziennej nauce i pracy. Pracownicy Informacji Naukowej, współpracując
ze środowiskiem naukowym, w miarę potrzeb, po uprzednich konsultacjach z pracownikami
naukowymi,  organizują  warsztaty  promujące  i  wykazujące  zastosowanie  baz  danych  w
zależności  od  kierunku  studiów.  Zajęcia  te  wyróżniają  się  wysoką  frekwencją  wśród
studentów,  ponieważ  pomagają  nabyć  praktyczne  umiejętności,  niezbędne  do  obsługi
elektronicznych źródeł informacji. Studenci z zaciekawieniem uczestniczą także w wykładach
i  ćwiczeniach  z  zakresu  wykorzystania  bibliografii  specjalistycznych  i  zbiorów  śląskich.
Dodatkową atrakcją,  zwłaszcza dla studentów historii  są regularnie prowadzone zajęcia z
zakresu druków dawnych dostępnych w zbiorach Biblioteki.



Istotną  formą  współpracy  biblioteki  akademickiej  z  otoczeniem  jest  redagowanie
materiałów o charakterze informacyjnym, w których każdy zainteresowany czytelnik znajdzie
niezbędne informacje dotyczące działalności Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych.
Treści  w nich  zamieszczone  dotyczą  przede  wszystkim lokalizacji  agend,  godzin  otwarcia
bibliotek,  profilu  gromadzonych  zbiorów,  a  także  danych  kontaktowych  umożliwiających
korespondencję  z  bibliotekarzem.  Realizując  proces  dydaktyczny  nie  należy  zapominać  o
materiałach  wspomagających  nauczanie.  Pracownicy  Oddziału  Informacji  Naukowej
przygotowując  się  do  prowadzenia  zajęć,  w  celu  wzbogacenia  procesu  nauczania,
sporządzają  ulotki  informacyjne  dotyczące  realizowanego  tematu.  Z  całą  pewnością
upraszcza to współpracę ze słuchaczami, którzy mogą skupić swą uwagę na poruszanych w
trakcie  zajęć  zagadnieniach,  a  także  ułatwia  zaznajomienie  się  z  nowym  materiałem.
Znaczącą  rolę  w  budowaniu  pozytywnego  wizerunku  biblioteki  i  imprez  w  niej
organizowanych  odgrywa  folder,  czyli  druk  informacyjno-reklamowy  będący  niejako
przewodnikiem po prezentowanej wystawie. Można w nim znaleźć najistotniejsze informacje
dotyczące  problematyki  eksponowanych  materiałów  oraz  informacje  dotyczące  czasu  i
miejsca  prezentacji  wystawy,  a  także  jej  autorów.  Organizując  imprezy  biblioteczne,  nie
można  zapominać  o  plakacie  reklamującym  wydarzenie  czy  zaproszeniu,  co  z  pewnością
zostanie  pozytywnie  odebrane  w środowisku,  do  którego zostało  skierowane.  Tworzenie
tego  typu  materiałów  przez  pracowników  bibliotek  powoduje,  że  jej  działalność  jest
widoczna nie tylko na płaszczyźnie macierzystej uczelni, ale przede wszystkim w środowisku
lokalnym.

Rys. 2. Folder do wystawy plakatów do filmów Krzysztofa Zanussiego



Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego

W  ramach  aktywności  biblioteczno-informacyjnej  pracownicy  Ośrodka  Informacji
Naukowej  tworzą  kartoteki  publikacji  pracowników  naukowych  Uczelni,  które  stanowią
kompendium  ich  dorobku  naukowego  oraz  źródło  informacji  dla  użytkowników.  Baza
opracowywana jest  na podstawie m.in.  Katalogu Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego,
Przewodnika  Bibliograficznego i  Bibliografii  Zawartości  Czasopism.  Opisy  bibliograficzne
tworzone są w oparciu o obowiązującą normę biblioteczną. Istotną rolę w promocji Uczelni,
ale  również  inspiracją  do  badań  nad  historią  regionu  i  szkolnictwem,  może  stać  się
„Kartoteka wycinków prasowych dotyczących działalności Uniwersytetu Opolskiego”. Jest to
baza  bibliograficzna,  redagowana  w  oparciu  o  prasę  regionalną  i  ogólnopolską,  między
innymi:  Nową Trybunę Opolską,  Gazetę Wyborczą,  Dziennik  Zachodni  czy Rzeczpospolitą.
Zawiera  ona  opisy  bibliograficzne  wraz  z  sygnaturami  zarchiwizowanych  wycinków.  Do
każdego  opisu  tworzone  są  hasła  przedmiotowe  na  podstawie  Słownika  języka  haseł
przedmiotowych Biblioteki  Narodowej,  co ułatwia wyszukiwanie.  Kartoteki  dostępne są w
wersji  elektronicznej,  dzięki  czemu  przyciągają  uwagę  czytelników,  którzy  uzyskują
przygotowany materiał do badań.

Znaczącą  formą  współpracy  biblioteki  akademickiej  z  otoczeniem  jest  posiadanie
systemu bibliotecznego umożliwiającego automatyzację usług, poprzez dostęp do zbiorów
biblioteki o dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Jest to szczególnie ważne w przypadku
studentów  uczących  się  w  trybie  zaocznym,  którzy  często  mieszkają  i  pracują  w
miejscowościach  oddalonych  od  uczelni.  Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Opolskiego,
podnosząc jakość świadczonych usług, zakupiła we wrześniu 2007 r. izraelski system Aleph.
Umożliwia on przeglądanie i zamawianie zbiorów biblioteki poprzez strony www z każdego
komputera z dostępem do Internetu. Z całą pewnością skraca to czas oczekiwania na książkę
i usprawnia pracę bibliotekarzy.  Liczne moduły systemu Aleph i interfejs dostosowany do
potrzeb  Biblioteki  i  czytelników  ułatwiają  współpracę  z  użytkownikiem.  Czytelnicy  dzięki
zakładce „Moje konto” mogą nadzorować stan swojego konta i pilnować terminów zwrotu
książki  oraz  przeglądać  dane  wykonanych  wcześniej  operacji  i  wypożyczeń.  Dodatkowym
ułatwieniem  są  możliwości  informacyjno-wyszukiwawcze  systemu  Aleph,  który  pozwala
wyszukiwać  i  zamawiać  zbiory  za  pomocą  różnorodnych  opcji  przeszukiwania  katalogu  i
indeksów. Czytelnicy mogą także tworzyć dla własnych potrzeb zestawienia bibliograficzne,
które można zapisać na swoim koncie lub przesłać drogą mailową. Zainteresowani odbiorcy
mogą na bieżąco sprawdzać wykaz nowości dostępnych w Bibliotece Głównej i bibliotekach
specjalistycznych Uniwersytetu Opolskiego. Dla czytelników, którzy mają problem z obsługą
systemu Aleph odbywają się szkolenia z zakresu funkcjonowania i obsługi katalogu. Zajęcia
dla studentów, pracowników naukowych oraz indywidualnych czytelników realizowane są
przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej.

Biblioteki akademickie pochłonięte budowaniem wizerunku w skali krajowej bardzo
często  zapominają  o  najbliższym  otoczeniu.  Tymczasem  każda  biblioteka  powinna
dostosować  swoje  usługi  do  potrzeb  środowiska  lokalnego,  wychodząc  naprzeciw
oczekiwaniom  każdego  człowieka,  który  będzie  zainteresowany  poznaniem  nie  tylko  jej
zbiorów, ale także historii i form działalności. Pozytywny wizerunek w regionie pozwala na
jeszcze  lepszy  odbiór  nie  tylko  w kraju,  ale  i  zagranicą.  Biblioteka  akademicka  to  z  całą
pewnością  serce  każdego  regionu,  centralny  punkt  realizujący  potrzeby  każdego
zainteresowanego czytelnika. Jednak, aby być pozytywnie odbieranym w danym środowisku,
należy  pamiętać,  iż:  „wizerunek  uczelni,  podobnie  jak  wizerunek  każdej  organizacji  czy



przedsiębiorstwa,  tworzy  się  w  umysłach  ludzi  nie  tylko  na  podstawie  obiektywnych
informacji, ale również subiektywnych wrażeń odbiorcy” [4, s. 229]. Bibliotekarze pracujący
w bibliotekach naukowych powinni pamiętać, że sukces użytkownika to jednocześnie sukces
biblioteki.  Natomiast  ukierunkowanie  na  odbiorcę  pozwoli  rozpoznać  jego  potrzeby
informacyjne,  edukacyjne  i  kulturowe,  a  tym  samym  dobrze  wypełnić  funkcje  biblioteki
akademickiej.
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Hanna Kościuch1

Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego
Giedroycia w Białymstoku z innymi bibliotekami Podlasia

oraz jej miejsce w społeczności lokalnej

Biblioteka  Uniwersytecka  w  Białymstoku,  której  patronem  od  2000  r.  jest  Jerzy
Giedroyć, twórca Instytutu Literackiego w Paryżu, powstała 1 października 1968 r., wraz z
utworzeniem  Filii  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  Białymstoku.  Od  początku  swojego
funkcjonowania mieściła się w budynkach zupełnie nieprzystosowanych do potrzeb biblioteki
naukowej. Warunku tego nie spełniały ani pomieszczenia dydaktyczne obecnego Wydziału
Prawa przy ul. Mickiewicza 1, w których Biblioteka mieściła się przez 20 lat, ani też budynek
Zakładu  Elektronicznej  Techniki  Obliczeniowej  przy  ul.  Skorupskiej  9.  Przez  wiele  lat
Biblioteka funkcjonowała w złych warunkach lokalowych; zbiory i czytelnie znajdowały się w
różnych  punktach  miasta.  Największym  jednak  mankamentem  była  jej  lokalizacja  –  w
oddaleniu od większości budynków dydaktycznych, z niedogodnym dojazdem.

Z chwilą utworzenia Uniwersytetu w Białymstoku w 1997 r. radykalnie zmieniło się
nastawienie władz Uczelni  i  nowy gmach Biblioteki  stał  się  sprawą priorytetową.  Władze
miasta umożliwiły Uczelni zakup po preferencyjnych cenach działki obok głównego budynku
Uniwersytetu w centrum miasta. Po prawie 6 latach od wmurowania kamienia węgielnego,
24  czerwca  2005  r.,  nastąpiła  przeprowadzka  Biblioteki  do  nowej  siedziby  przy  ul.  M.
Skłodowskiej-Curie 14 A.

Obecnie  w  budynku  o  powierzchni  użytkowej  8.324  m2 mieści  się  327  miejsc  w
czytelniach i kabinach pracy indywidualnej. Jest to niebywały postęp, biorąc pod uwagę, że
Biblioteka w pierwszym roku działalności  dysponowała pomieszczeniami o powierzchni 475
m2 i  czytelnią  z  20  miejscami,  a  oprócz  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  będącej  jednostką
ogólnouczelnianą, funkcjonują dziś również biblioteki wydziałowe i instytutowe.

Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej został wzniesiony według projektu Pracowni
Architektonicznej  BNS  S.C.  z  Warszawy.  Budynek  ma  siedem  kondygnacji,  w  tym  jedną
podziemną. Jedynie dwa piętra – czwarte, w którym obecnie znajduje się kolekcja Biblioteki
Humanistycznej oraz piąte, będące magazynem zamkniętym z podstawowym księgozbiorem
czasopism i druków zwartych, nie są dostępne dla czytelników.

Pomieszczenia  poszczególnych  oddziałów  bibliotecznych  związanych  z
gromadzeniem, uzupełnianiem i  opracowaniem zbiorów połączone są wewnętrzną klatką
schodową. Z pozostałej powierzchni Biblioteki użytkownicy mogą korzystać bez ograniczeń.
Na  parterze  znajduje  się  hol  wejściowy  z  szatnią  i  portiernią,  zespół  dyrekcji,  sala
wystawowa, wypożyczalnia międzybiblioteczna oraz księgarnia. Na tym poziomie znajduje
się  również  przestronny  i  przeszklony  hol  wystawowy,  który  praktycznie  spełnia  rolę
całorocznego  centrum  sztuki  wystawienniczej.  Na  pierwszym  piętrze  umiejscowiono
Centrum Dokumentacji Europejskiej, katalogi, Wypożyczalnię, Oddział Informacji Naukowej
oraz stanowiska ksero. Dla czytelników jest to strefa informacji i udostępniania zbiorów na
zewnątrz  oraz  składania  zamówień  na  książki.  Drugie  piętro  w  zdecydowanej  części
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przeznaczone  jest  na  nowoczesną  i  funkcjonalną  Czytelnię  Ogólną;  część  pomieszczenia
wykończono szklaną, wysoką na dwie kondygnacje ścianą, podkreślając jego przestronność i
udostępniając  czytelnikom  widok  na  park,  ogrody  pałacowe  oraz  barokową  rezydencję
Branickich. Na tym piętrze znajduje się również  Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Pracownia
Digitalizacji  Zbiorów.  Obok  przewidzianej  planem palarni,  powstał  także  nieprzewidziany,
nieformalny lecz dość aktywny „klub” studentów zagranicznych, z których zresztą znaczna
część odbywa studia w innych uczelniach Białegostoku.

Trzecie  piętro  Biblioteki  przeszło  ostatnio  poważne  przeobrażenia  –  obecnie
czytelnicy mogą tu korzystać z tzw. wolnego dostępu. Księgozbiór jest ułożony dziedzinowo,
oznaczony  jasno  i  czytelnie.  Użytkownikom,  oprócz  pomocy  dyżurnych  bibliotekarzy,
zapewniono  doskonałe  warunki  do  samodzielnego  korzystania  ze  zbiorów  (przyjazna
architektura,  funkcjonalne  rozplanowanie  i  umeblowanie,  wystarczająca  liczba  stanowisk
komputerowych, kabiny do pracy indywidualnej itp.).

Na najwyższym, szóstym piętrze znajdują się: pracownia komputerowa, przestronna
sala  konferencyjno-bankietowa  oraz  doskonale  wyposażona  Sala  Audytoryjna.  Przez  całą
długość piętra biegnie taras, z którego rozpościera się piękna panorama Białegostoku.

Ten bardzo ogólny i z konieczności zaledwie naszkicowany opis budynku Biblioteki ma
na  celu  podkreślenie,  jak  wielką  rolę,  oprócz  zasobów  i  zaangażowania  pracowników,
odgrywa w działalności Biblioteki budynek funkcjonalny i położony w dobrym miejscu. Oba
te  atuty  Biblioteka  Uniwersytecka  im.  Jerzego  Giedroycia  stara  się  wykorzystać  w  całej
rozciągłości.

W  ciągu  czterdziestotrzyletniej  niemal  działalności  Biblioteki  jednakową  dbałością
otaczano zarówno zbiory, jak i czytelników. Aby rozpropagować własne dobre praktyki w tym
zakresie i przejąć sprawdzone rozwiązania innych bibliotek, dyrekcja i pracownicy dużą wagę
przywiązywali do wzajemnych kontaktów.

Współpraca  międzybiblioteczna jest  bardzo  ważnym  aspektem  działalności  każdej
biblioteki. Pozyskiwanie nowych kontaktów, udział we wspólnych szkoleniach, warsztatach i
konferencjach,  poszerzanie  umiejętności  poprzez  wymianę  doświadczeń,  pomysłowość  i
kreatywność,  a  także  poszukiwanie  nowych  koncepcji  na  usprawnienie  pracy  bibliotek,
oddziałują  na  jakość  realizacji  wszystkich  przedsięwzięć.  Korzyści  płynące  ze  wzajemnej
współpracy  międzybibliotecznej  są  nieocenione:  stymulują  rozwój  biblioteki  akademickiej
oraz podnoszą jej wartość i znaczenie jako instytucji naukowej.

Za współpracą bibliotek przemawiają również bardziej prozaiczne względy: z jednej
strony są to  wymagania  użytkowników domagających  się  szybkiego dostępu do coraz  to
większej liczby publikacji, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, z drugiej zaś –
pogarszająca się kondycja finansowa bibliotek naukowych szkół wyższych, która nie pozwala
tym wymaganiom sprostać. W tej sytuacji regionalna i ogólnokrajowa współpraca bibliotek
naukowych pozwalająca m.in. na obniżenie kosztów działalności (np. poprzez specjalizację
zbiorów, wspólne abonowanie dostępu do elektronicznych czasopism i książek zmniejszające
koszty magazynowe) wydaje się niezbędna.

Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odwiedzają goście
zagraniczni,  ale wizyty te dotychczas  nie były realizowane w ramach jakiegoś formalnego
programu współpracy. Główną barierę stanowiła tu kwestia finansowa. Pojawiła się szansa,
że  możliwości  współpracy  z  zagranicznymi  bibliotekami  naukowymi  polepszą  się,  gdyż
władze  rektorskie  podpisały  w 2009 r.  dokumenty  o wzajemnej  współpracy  z  uczelniami
zagranicznymi:  12  października  2009  zostało  podpisane  porozumienie  o  współpracy
naukowej i edukacyjnej z University of Wisconsin-Milwaukee z USA, w którym przewidziano



m.in. kontakty pracowników oraz wymianę materiałów bibliotecznych. Z kolei celem umowy
partnerskiej  zawartej  16  grudnia  2009  r.  pomiędzy  Uniwersytetem  w  Białymstoku  a
Uniwersytetem im. Janki Kupały w Grodnie i Brzeskim Uniwersytetem Państwowym im. A. S.
Puszkina będzie rozwój, promowanie i wspieranie współpracy transgranicznej w dziedzinie
szkolnictwa wyższego, co stwarza również perspektywy dla wzajemnej współpracy bibliotek.
Bibliotekarze podjęli już pewne działania mające na celu ożywienie współpracy z naukowymi
bibliotekami białoruskimi  (m.in.  zaproszenie  na seminarium Open Access w maju 2010) i
mają nadzieję, że wzajemne kontakty szybko wyjdą poza sporadyczną wymianę wydawnictw.

Bezproblemowo natomiast układa się współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej z innymi
bibliotekami białostockimi. Oprócz form tradycyjnych – wymiany wydawnictw, wypożyczeń
międzybibliotecznych  –  bibliotekarze  z  przyjemnością  biorą  udział  w  imprezach
organizowanych  przez  zaprzyjaźnione  biblioteki.  W  nowym  budynku  Biblioteka
Uniwersytecka zorganizowała następujące imprezy o zasięgu ogólnopolskim:

 konferencja: Kultura organizacyjna w Bibliotece, 4-6 czerwca 2007,
 konferencja: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece, 24-

26 czerwca 2009,
 seminarium: Biblioteki drugiej generacji – teraźniejszość i przyszłość, 28 października

2008,
 seminarium Open Access, 14 maja 2010,

 (w stadium organizacji) konferencja:  Bibliotekarze bez bibliotek czyli bibliotekarstwo
uczestniczące, czerwiec 2011.
Białostockie  biblioteki  naukowe  utworzyły  nową  płaszczyznę  wymiany  poglądów

środowiska – Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Inicjatywa utworzenia Forum, z którą wystąpił
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz,  spotkała się z dużym
zainteresowaniem bibliotekarzy nie tylko z bibliotek akademickich, ale również innych sieci
bibliotecznych.  „Rozwój  technologii  cyfrowych,  szybko  postępująca  informatyzacja
społeczeństwa mają duży wpływ na działalność współczesnych bibliotek.  Powstaje szereg
pytań i problemów, związanych z codzienną pracą i funkcjonowaniem bibliotek, które muszą
dostosować się do zmieniającego się społeczeństwa. Wszystko to rodzi potrzebę wymiany
poglądów,  dzielenia  się  doświadczeniami,  współpracy.  W  związku  z  tym  w  całym  kraju
powstają  od  kilku  lat  fora  bibliotekarzy  mające  na  celu  nie  tylko  wymianę  informacji,
spostrzeżeń, ale także dyskusję na temat aktualnych problemów bibliotek” [2]. Inauguracja
Podlaskiego  Forum  Bibliotekarzy  miała  miejsce  23  lutego  2006  r.  i  połączona  była  z
otwarciem wystawy: Jerzy Giedroyć (1906-2000) Redaktor, Polityk, Człowiek.

W  skład  Rady  Programowej  Forum  wchodzą  dyrektorzy  bibliotek  uczelni
białostockich, dyrektor Książnicy Podlaskiej oraz wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli.
Zadaniem  Rady  jest  tworzenie  programu  spotkań  i  ustalanie  ich  częstotliwości.
Dotychczasowymi  prelegentami  byli  przedstawiciele  bibliotekarstwa  polskiego.  Tematyka
wykładów  oscyluje  wokół  najistotniejszych  kwestii  polskiego  bibliotekarstwa,  zaś
sprawozdania  są  dostępne  na  stronie  internetowej  Biblioteki  Uniwersyteckiej.  Cykliczne
debaty odbywają się raz w miesiącu, na ogół w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Były jednak też organizowane spotkania Forum w innych miejscach – w Bibliotece Wyższej
Szkoły Ekonomicznej oraz Bibliotece Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli. Wykład w
Wyższej Szkole Administracji Publicznej zakończył się spektaklem teatralnym. Spotkania na
białostockim  Wydziale  Instrumentalno-Pedagogicznym  Uniwersytetu  Muzycznego  im.  F.
Chopina  w  Warszawie  zawsze  połączone  są  z  występami  najbardziej  utalentowanych



młodych wykonawców. Każda impreza z  tego cyklu jest  kontynuowana w kuluarach przy
kawie, a prowadzone tam rozmowy cieszą się dużym zainteresowaniem.

W założeniu  Forum miało  integrować  bibliotekarzy  pracujących  w różnych  typach
uczelni  wyższych i  bibliotekarzy z  różnych typów bibliotek.  Tymczasem okazało się,  że w
przypadku dużych bibliotek uczelnianych,  o rozbudowanej  strukturze,  w pewnym senesie
zintegrowało  również  pracowników  tej  samej  biblioteki,  którzy,  wykonując  zadania  na
przypisanym, wąskim odcinku, nie zawsze postrzegają bibliotekę jako całość.

Halina Brzezińska-Stec, obecnie dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, a także inicjator i
współtwórca obecnego kształtu Forum wyrażała nadzieję, że „Podlaskie Forum Bibliotekarzy
stanie się przyczynkiem do konsolidacji  środowiska bibliotekarskiego, rozwinie współpracę
bibliotek, będzie miejscem wymiany poglądów i dyskusji na temat przyszłości bibliotekarstwa
oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wizerunku biblioteki uniwersyteckiej w oczach jej
użytkowników” [3, s.  207].  Po prawie trzydziestu udanych i  owocnych spotkaniach z całą
odpowiedzialnością można uznać, że te nadzieje się spełniły.

Interesującą formą współpracy bibliotek białostockich, a zarazem dumą bibliotekarzy
i nieocenioną pomocą dla użytkowników jest Podlaska Biblioteka Cyfrowa.

Regionalne biblioteki  cyfrowe mają  za  zadanie  umożliwianie  dostępu do zasobów
piśmiennictwa szerokiemu kręgowi użytkowników (zarówno w kraju, jak i za granicą) oraz
zabezpieczanie najcenniejszych zabytków piśmiennictwa stanowiących dziedzictwo kultury
polskiej.  Nie  bez  znaczenia  jest  tu  również  wyrównywanie  szans  dostępu  do  różnych
publikacji  osobom  pochodzącym  z  małych  miast  i  wsi  lub  innych  miejsc,  oddalonych  od
ośrodków akademickich.  „Tworzenie zasobów cyfrowych jest  jednym z fundamentów, na
których budowane jest społeczeństwo wiedzy. Obecnie w sieci dostępnych jest coraz więcej
kolekcji cyfrowych, nie tylko w USA i w krajach Europy Zachodniej, lecz również w Polsce.
Powstawanie  bibliotek  cyfrowych  dało  impuls  do  narodzin  podobnej  inicjatywy  w
środowisku  bibliotekarskim  Białegostoku  i  stało  się  jednym  z  celów  strategicznych
powstałego w 2004 r. Konsorcjum Bibliotek Naukowych” [1]. W jego skład obecnie wchodzą:
Biblioteka  Akademii  Medycznej,  Biblioteka  Archidiecezjalnego  Wyższego  Seminarium
Duchownego,  Biblioteka Uniwersytetu Muzycznego im.  F.  Chopina w Warszawie  Wydział
Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Biblioteka Politechniki Białostockiej, Biblioteka
Uniwersytecka  im.  Jerzego  Giedroycia,  Książnica  Podlaska  oraz  Archiwum  Państwowe.
„Celem konsorcjum jest szeroko pojęta współpraca w zakresie:

 opracowania  wspólnej  polityki  dostarczania  informacji  naukowej  w  regionie  na
zasadach wzajemności,

 wspólne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych,

 włączenie się w prace budowy sieci informatycznej regionu,
 wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych,

 współpraca w zakresie komputeryzacji procesów bibliotecznych,
 koordynacja zakupu czasopism i baz danych,

 opracowanie systemu elektronicznego przesyłania dokumentów,
 wspólne budowanie zasobów cyfrowych (biblioteki wirtualne),

 tworzenie regionalnych pracowni digitalizacji,
 organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń bibliotekarzy,

 wzajemna promocja bibliotek w regionie,
 udział w bibliotecznych projektach ogólnopolskich i europejskich”[4, s. 207].

W grudniu 2005 r. z inicjatywy Konsorcjum powstała Podlaska Biblioteka Cyfrowa [6],
której koordynatorem została Biblioteka Uniwersytetu w Białymstoku. Do głównych zadań



Podlaskiej  Biblioteki  cyfrowej  należy  ochrona  przed  zniszczeniem  posiadanych  zbiorów,
cennych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego (starodruki, zbiory drukowane w XIX
wieku), a także potrzeba udostępniania ich szerszemu gronu użytkowników, efektywniejsze
wykorzystanie  uczelnianych  skryptów  i  podręczników  oraz  promocja  Uczelni  przez
popularyzację procesu badawczego oraz naukowej twórczości pracowników.

„Każda biblioteka należąca do Konsorcjum sama dokonuje selekcji materiałów, które
zamierza  udostępnić  w  Internecie.  Dobór  materiałów  odbywa  się  na  podstawie  oceny
merytorycznej  zawartości  każdej  publikacji,  z  uwzględnieniem  prawa  autorskiego.
Obowiązujące  przepisy  chronią  autorów  i  wydawców,  stanowiąc  barierę  w  cyfrowym
dostępie do wiedzy. Dlatego w pierwszym rzędzie będą zdigitalizowane starodruki i kolekcje
dziewiętnastowieczne.  W  przypadku  Podlaskiej  Biblioteki  Cyfrowej  dwa  wydawnictwa
uniwersyteckie Temida 2 i  Trans Humana zgodziły się zamieścić na jej stronach pozycje, na
które wydawnictwa mają  copyright z  zastrzeżeniem, że nie będzie można ich drukować i
będą możliwe do odczytu tylko w sieci bibliotek należących do Konsorcjum” [1].

Obecnie Podlaska Biblioteka Cyfrowa składa się z następujących kolekcji:
1. Dziedzictwo  kulturowe –  zasób  ten  obejmuje  najcenniejsze  oraz  najczęściej

wykorzystywane  zabytki  piśmiennictwa  znajdujące  się  w  zbiorach  bibliotek
Białegostoku:  starodruki,  zbiory  kartograficzne,  druki  supraskie,  rękopisy,  kolekcja
dziewiętnastowieczna, zbiory ikonograficzne.

2. Kartografia – kolekcja zawiera mapy i atlasy Polski oraz Kresów Wschodnich głównie
z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz I wojny światowej, ze szczególnym
uwzględnieniem  ziem  północno-wschodniej  Polski.  Większość  stanowią  mapy
topograficzne wydane przez Wojskowy Instytut Geograficzny oraz mapy niemieckie
pochodzące  z  okresu  II  wojny  światowej.  W  zbiorze  znajdują  się  również  plany
Białegostoku,  Wilna,  atlas  Królestwa  Polskiego  z  XIX  w.  oraz  województwa
podlaskiego z wieku XVIII.

3. Kolekcja  Kresy  Wschodnie  Rzeczpospolitej  –  w  kolekcji  znajdują  się  dokumenty
dotyczące ziem wschodnich Rzeczypospolitej, które po II wojnie światowej znalazły
się  poza  granicami  kraju.  Publikacje  te  są  uzupełnieniem  kolekcji  Kresy,
prezentowanej  przez bibliotekę cyfrową POLONA oraz kolekcji  Vilniana Kujawsko-
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Kolekcja składa się zarówno z książek jak i czasopism. 

4. Materiały dydaktyczne – zasób obejmuje skrypty, podręczniki, monografie i artykuły
naukowe,  prace  doktorskie  i  habilitacyjne  pracowników  białostockich  uczelni
należących do Konsorcjum.

5. Materiały  regionalne –  zasób  obejmuje  dokumenty  dotyczące  województwa
podlaskiego znajdujące się w bibliotekach Białegostoku i  Warszawy:  książki,  prasę
białostocką,  łomżyńską,  augustowską  i  suwalską  wychodzącą  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. 

6. Muzykalia – zasób obejmuje głównie cyfrowe kopie unikatowych nut.
Do  chwili  obecnej  w  Podlaskiej  Bibliotece  Cyfrowej  znalazło  się  9460  publikacji,

natomiast łączna liczba czytelników od dnia 1 września 2006 r. wyniosła 2377549. Podlaska
Biblioteka cyfrowa została  uhonorowana  Podlaską marką roku 2006 w kategorii:  Pomysł
Roku.

Ważny  element  w  działalności  Biblioteki  Uniwersyteckiej  stanowią  inicjatywy
skierowane do społeczności lokalnych.



Zgodnie  z  ustawą  Prawo  o  szkolnictwie  wyższym Biblioteka  stanowi  podstawę
działającego w uczelni systemu biblioteczno-informacyjnego, stąd też głównym, statutowym
zadaniem  systemu  biblioteczno-informacyjnego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  im.  Jerzego
Giedroycia w Białymstoku jest zapewnienie społeczności akademickiej Uniwersytetu dostępu
do  zbiorów  bibliotecznych  oraz  informacji  naukowej.  Jednakże  oprócz  działań
wspomagających proces dydaktyczny i badania naukowe realizowane w Uczelni Biblioteka
podejmuje  szereg  przedsięwzięć  skierowanych  nie  tylko  do  społeczności  akademickiej.
Regulamin  biblioteki  rozszerza  krąg  osób  korzystających  na  miejscu,  w  czytelniach;  ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej mogą korzystać wszystkie osoby; prawo do wypożyczania
w  zasadzie  przysługuje  osobom  związanym  z  Uniwersytetem  w  Białymstoku  (aktualni  i
emerytowani pracownicy, studenci, słuchacze studiów doktoranckich), ale w szczególnych
przypadkach z możliwości tej mogą skorzystać pracownicy naukowo-dydaktyczni innych szkół
wyższych  Białegostoku,  osoby  zamieszkałe  w  Białymstoku,  którym  zbiory  Biblioteki
Uniwersyteckiej  są  potrzebne  do  celów  naukowych,  dydaktycznych  i  artystycznych  oraz
doktoranci, stypendyści i stażyści spoza Uniwersytetu.

Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku na razie nie musi zabiegać o użytkowników;
przyrost czytelników w bibliotekach uczelni wyższych w przeciągu ostatniego dziesięciolecia
jest bardzo wysoki. Wiąże się to z gwałtownym wzrostem liczby studentów, co w pewnej
mierze przekłada się na liczbę czytelników. Umiejscowienie Biblioteki,  a także godziny jej
otwarcia  powodują napływ czytelników spoza Uczelni.  Pracownicy Biblioteki  mają jednak
ambicję, by nie być postrzeganymi wyłącznie jako osoby, które przynoszą książkę z półki i
odkładają ją na miejsce. Uważają, że ich wiedza i zaangażowanie, a także zasoby Biblioteki i
potrzeby środowiska pozwalają na realizowanie innych form działalności. Chcą, by widziano
w nich partnerów gotowych do współpracy nie tylko w zakresie tradycyjnie pojmowanych
zadań bibliotecznych, ale także w zakresie wspomagania działań mających na celu edukację
społeczną.  Henryk Hollender  trafnie zauważa,  że  chociaż  statystyczny  czytelnik  ma już  w
domu  Internet,  to  tylko  w  bibliotece  może  naprawdę  załatwić  wszystko:  spotykać
równocześnie  partnerów  i  doradców  wśród  personelu  i  wśród  innych  użytkowników.
Stwierdza nawet, że „wracamy tu jakby do czasów Załuskich, gdy główną funkcją książnicy
było  katalizowanie  kształtowania  się  kręgów  towarzysko-intelektualnych,  a  nawet  szkół
naukowych” [5, s. 211].

Nie ulega też wątpliwości, że jeśli biblioteka naukowa będzie realizowała wyłącznie
zadania statutowe, tj. zapewnienie dostępności do zbiorów oraz informacji naukowej, szybko
może  stać  się  nieatrakcyjnym,  pustoszejącym  magazynem.  Użytkowników,  zwłaszcza
młodych, nie przekona się do bywania w bibliotece w sytuacji coraz szerszego dostępu do
otwartych zasobów edukacyjnych. Jednakże bibliotekarz prezentujący doskonałą znajomość
Internetu, dostarczający informacji w sposób wyczerpujący i możliwie krótki może utrwalić w
użytkownikach  przekonanie,  że  biblioteka  jest  właściwym  miejscem  do  poszukiwania
informacji, a jednocześnie zwrócić uwagę na inne funkcje, które pełni ona w społeczeństwie.

Biblioteka  Uniwersytecka  im.  Jerzego  Giedroycia  w  Białymstoku  organizuje  wiele
przedsięwzięć  na  rzecz  propagowania  kultury  i  integracji  środowiska  lokalnego.  Aktualna
oferta  Biblioteki  jest  kierowana  do  różnych  grup  wiekowych  i  różnych  kategorii
użytkowników. 

Najmłodszym gościom bibliotekarze proponują cykliczne spotkania „Godzina z bajką
francuską”,  podczas  których  studenci  filologii  czytają  dzieciom bajki  autorów  francuskich
oraz baśnie i legendy z francuskiego obszaru językowego. Wyznaczone spotkania połączone
są  z  konkursami  rysunkowymi  i  quizami  oraz  skromnymi  nagrodami.  Uczniom  szkół



ponadpodstawowych Biblioteka oferuje pomoc w wyszukiwaniu materiałów do prezentacji
maturalnych  i  konkursów  przedmiotowych.  Zorganizowane  grupy  mają  możliwość
zwiedzania gmachu oraz zapoznania się z materiałami informacyjnymi Biblioteki. Prezentacja
obejmuje  również  informację  dotyczącą  działalności  Uczelni  (kierunki  studiów,  zasady
rekrutacji). W bieżącym roku zdecydowano się na szczególnie atrakcyjną formę: w ramach
Tygodnia  Bibliotek  (część:  Ciekawe  inicjatywy  studenckie)  informacje  dotyczące  nauki  na
poszczególnych  kierunkach  studiów  przekazywane  będą  przez  osoby  najbardziej
kompetentne – uczestników kół naukowych i innych organizacji studenckich działających na
ośmiu wydziałach Uniwersytetu w Białymstoku.

W  ostatnim okresie działania Biblioteki zostały skierowane na wciąż rosnącą grupę
osób  starszych.  Atrakcyjność  i  dostępność  imprez,  a  także  doskonałe  położenie  i
funkcjonalność budynku sprawiają, że seniorzy chętnie bywają na wystawach, wernisażach,
koncertach,  spektaklach,  a  także  ogólnodostępnych  wykładach  organizowanych  przez
Bibliotekę.  Obecnie zintensyfikowano działania skierowane na zorganizowane grupy osób
starszych.  W  marcu  2010  r.  Dyrektor  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  Halina  Brzezińska-Stec
gościła  z  wystąpieniem  Podlaska  Biblioteka  Cyfrowa na  cyklicznym  spotkaniu  członków
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Słuchacze Uniwersytetu w kwietniu i w maju wzięli udział w
dwóch  wykładach  przygotowanych  przez  Centrum  Dokumentacji  Europejskiej  Biblioteki
Uniwersyteckiej:  5  lat  członkostwa  w  Unii  Europejskiej oraz  Instytucje  Unii  Europejskiej.
Seniorzy zwiedzili również  Czytelnię Zbiorów Specjalnych i Pracownię Digitalizacji Zbiorów.
Obejrzeli  również  bogate  dary,  które  w  2009  r.  osobiście  przekazał  Bibliotece  Ryszard
Kaczorowski,  ostatni  Prezydent  RP  na  uchodźstwie.  W  ramach  tegorocznego  Tygodnia
Bibliotek najstarsi studenci nie tylko będą mogli uczestniczyć w przygotowanych imprezach,
ale również zaproponować własne – m.in. występ Chóru Uniwersytetu III Wieku oraz występ
kabaretu „Szpilka”.

Część użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej stanowią osoby niepełnosprawne, o
różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Są to studenci Uniwersytetu w Białymstoku,
innych  uczelni,  ale  także  osoby  spoza  środowiska  akademickiego.  Brak  barier
architektonicznych,  podjazdy,  windy  głośnomówiące,  a  przede  wszystkim  wyposażenie
sprawiają,  ze  grono  użytkowników  wciąż  się  poszerza. Pracownia  Digitalizacji  Zbiorów
dysponuje  doskonałymi  urządzeniami  wspomagającymi  pracę  niepełnosprawnych.  Są  to
m.in: Victor Reader – elektroniczny odtwarzacz plików tekstowych, AutoLektor – urządzenie
czytające dowolny tekst drukowany,  nawet gazety o słabej jakości  druku i  faks,  drukarka
brajlowska, ekran dotykowy Ideo, lupa elektroniczna ASHE, Mountbatten Brailler Writer Plus
–  elektroniczna  maszyna  brajlowska,  która  dzięki  swym  rozbudowanym  funkcjom  może
pracować także jako drukarka i  notatnik  brajlowski,  powiększalnik z  kamerą Topolino dla
osób  niedowidzących,  skaner  EPSON  GT  20000.  Użytkownicy  mogą  zawsze  liczyć  na
informację  i  rzeczową  pomoc  bibliotekarzy  oraz  informatyków.  Ponadto  do  dyspozycji
studentów  z  uszkodzeniami  słuchu  w  budynku  Biblioteki  znajdują  się  przenośne  pętle
induktofoniczne przekazujące dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego. 

Od początku 2008 r. w Sali Audytoryjnej prowadzone są wykłady z cyklu Podlasie w
badaniach  naukowych, które  zainicjował Jego  Magnificencja  Rektor  prof.  dr  hab.  Jerzy
Nikitorowicz.  Do  końca  kwietnia  2010  r.  w  ramach  cyklu  odbyło  się  17  spotkań.
Sprawozdania z każdego z nich są dostępne na stronie Biblioteki.

Region  Podlasia,  ze  względu  na  położenie  i  ciekawą  historię  stanowi  niezwykle
wdzięczny przedmiot badań. Jest mozaiką wielokulturowości, unikatem w skali całego kraju.
Zamieszkują go przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych takich jak Białorusini,



Litwini,  Ukraińcy,  Romowie,  Tatarzy,  potomkowie  Żydów,  wyznawcy  katolicyzmu,
prawosławia i islamu. Świadczy o tym nie tylko specyficzna architektura, ale również języki i
gwary,  tradycyjne rytuały  i  obyczaje.  Prezentowane w ramach cyklu wystąpienia mają za
zadanie  przybliżanie  mieszkańcom  wiedzy  o  Podlasiu,  popularyzację  badań  dotyczących
regionu oraz poznanie białostockich ludzi nauki i ich zainteresowań badawczych.

Cykl  skierowany  jest  dla  studentów,  nauczycieli  akademickich,  uczniów  szkół
średnich, a także wszystkich mieszkańców Białegostoku. Ze  względu  na  swój  unikatowy
charakter  cieszy  się  dużą  popularnością  wśród  odbiorców.  Świadczy  o  tym  frekwencja
podczas  wykładów,  a  także  otrzymywane  przez  prelegentów  głosy  uznania  ze  strony
uczestników spotkań.  Warto  podkreślić,  że  znaczną  grupę  uczestników stanowi  młodzież
szkół  ponadgimnazjalnych,  o  różnej  wiedzy  i  możliwościach  percepcji,  zróżnicowanej
osobowości i – z racji  wieku – krytyczna w osądach. Okazuje się jednak, że na wykładach
stanowi  inteligentną,  żywo reagującą  publiczność.  Te  same młode twarze  widać  podczas
kolejnych spotkań z tego cyklu, a później przy zakładaniu kart studenckich.

Kulturotwórcza praca Biblioteki Uniwersyteckiej obejmuje szereg działań, które mają
na celu utrzymanie dobrego wizerunku Biblioteki, zadowolenie użytkownika i informowanie
go  o  kolejnych  możliwościach,  jakie  Biblioteka  mu  oferuje.  Informacje  o  imprezach
zamieszczane  są  w widocznych  miejscach  na  stronach Biblioteki  i  Uczelni  i  podawane  w
sposób przejrzysty, czytelny i zachęcający. Pracownicy Biblioteki starają się, aby strona była
najlepszą reklamą, więc dbają o jej aktualność i szybkość uzyskiwania informacji. Roznoszą
zaproszenia i plakaty, wysyłają informacje do gazet, portali internetowych i zaprzyjaźnionych
organizacji, które umieszczają je na swoich stronach internetowych.

Doskonałą  okazją  do  zaprezentowania  zbiorów  i  aktualnej  oferty  Biblioteki
Uniwersyteckiej  bywa  organizowana  corocznie  wielka  akcja  popularyzacji  książki  i
czytelnictwa  pod  nazwą  Tydzień  Bibliotek.  Obchody  w  2009  r.  zawierające  w  sumie
kilkanaście godzin imprez, cieszyły się dużą popularnością, począwszy od wystawy  „Juliusz
Słowacki (1809-1849) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej im. J. Giedroycia w Białymstoku”,
poprzez kiermasz  książek,  czytanie  bajek,  warsztaty  i  konkurs  na  exlibris,  aż  po  „Noc  w
bibliotece” ze spektaklami, koncertami oraz otwartymi czytelniami i wypożyczalnią.

W 2010 r. oferta była jeszcze bogatsza – zaplanowano ją na pięć dni. Były to m.in.: 
 otwarcie Czytelni z Wolnym Dostępem do półek,

 kiermasz książek z dubletów Biblioteki Uniwersyteckiej,
 otwarcie  wystawy malarstwa  Kazimierza  Jerzego  Jurgielańca  z  wystawą

towarzyszącą:  „Świat  zakładek”  z  kolekcji  Ewy Brzozowskiej,  pracownika  Biblioteki
Politechniki Białostockiej,

  „Godzina z Bajką Francuską” – quiz podsumowujący cykl spotkań,
 liczne koncerty i spektakle teatralne.

Kilkanaście  ciekawych  imprez  realizowanych  w tzw.  „Dniu  studenckim” połączono
hasłem: „Biblioteka dla studentów – studenci dla biblioteki,” co świadczy o tym, że zarówno
bibliotekarze,  jak  i  użytkownicy  są  równorzędnymi  partnerami  i  każdy  z  nich  może
zaoferować coś drugiej stronie.

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej pragną, aby ich miejsce pracy tętniło życiem,
by nadal skupiało wokół siebie ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą. Nie proponują, by
dostęp  do  Biblioteki  mieli  jedynie  wybrani,  ale  mają  ambicję  i  nadzieję,  że  będzie  ona
uważana za miejsce elitarne. Są otwarci na propozycje współpracy i sami poszukują nowych
rozwiązań, aby Biblioteka nadal mogła funkcjonować jako szacowna instytucja naukowa, a
jednocześnie jako miejsce dostępne i przyjazne lokalnej społeczności.
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Agnieszka Gnat-Leśniańska1

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
w społeczności lokalnej

Książnica  Pomorska,  jak  każda  biblioteka,  obejmuje  swoim  działaniem  określone
terytorium, zamieszkałe przez zbiorowość ludzką – społeczność lokalną.

Definicji  społeczności  lokalnych  jest  wiele.  Dla  zrozumienia  pojęcia  kluczowe  jest
uświadomienie sobie jego elementów. Są wśród nich między innymi interakcje zachodzące
pomiędzy  zbiorowością,  związki  łączące  osoby  i  podmioty  organizacyjne  (np.  instytucje),
system wartości, poczucie przynależności i emocjonalnej więzi z miejscem zamieszkania [9, s.
201; 5, s. 15].

Niektórzy  badacze,  tak  jak  Bohdan  Jałowiecki,  Marek  S.  Szczepański  i  Grzegorz
Gorzelak,  charakteryzując  społeczności  lokalne  piszą,  że  „cechuje  je  ograniczona  liczba
aktorów, a zachodzące między nimi relacje mają charakter bezpośredni” [5, s. 23], inni, jak
Jan Turowski [11, s. 40], zwracają uwagę na uniwersalny charakter społeczności lokalnych
oraz terytorialne i liczebne rozszerzanie się pojęcia.

Jan  Turowski  różnicuje  społeczności  na  małomiejskie  i  wielkomiejskie  zbiorowości
terytorialne  związane  z  funkcjonowaniem  różnych  form  samorządu  terytorialnego  oraz
podkreśla  coraz  większe  znaczenie  współistnienia  z  tymi  społecznościami  lokalnych
organizacji pozarządowych, zrzeszeń, stowarzyszeń, ruchów kulturalnych i artystycznych [11,
s.  40].  Są  one  zarówno  wyrazicielami  interesów  wspólnot,  jak  i  ich  partnerami  w
podejmowaniu  wspólnych  działań  i  rozwiązaniu  lokalnych  problemów.  Jak  pisze  Tomasz
Kaźmierczak,  im  bardziej  aktywne  są  społeczności,  tym  sprawniej  organizują  wspólne
działania i  osiągają lepszą jakość życia,  zarówno w sensie pragmatycznym,  jak i  w sensie
wartości [6, s. 171].

W definicjach pojęcia podkreśla się również ideę „lokalizmu” i „małej ojczyzny” jako
„oswojonej”  przestrzeni  mającej  wartość  użytkową  –  w  opozycji  do  „globalizacji”  i
„centralizacji” [5, s. 22-23]. Wartość ta wynika z poczucia więzi z miejscem urodzenia, z jego
historią i z innymi ludźmi, którzy tę więź kształtują i odczuwają.

Według Jacka Wojciechowskiego [13, s. 143-144] biblioteki funkcjonują w lokalnym
środowisku,  obsługują lokalne społeczności,  wytwarzają,  gromadzą i  przetwarzają  lokalne
informacje. Są publicznymi i otwartymi miejscami odwiedzanymi przez lokalną publiczność.
Przez  odwiedziny  w  bibliotekach  i  udział  w  organizowanych  przez  nie  wydarzeniach
nawiązują się i utrwalają lokalne kontakty.

Cele  i  zadania,  które  realizują  biblioteki,  zakładają  „wzbogacanie  wiedzy  i
doskonalenie intelektualnej sprawności oraz rozrywkę i zapewnienie szansy indywidualnego
rozwoju”  [14,  s.  185]  jej  użytkownikom  –  realnym  i  potencjalnym.  Biblioteka  stymuluje
społeczeństwo do aktywności i  rozwoju. Z drugiej  strony fakt jego nieustannej ewolucji  –
potrzeb, zachowań i przyzwyczajeń niejako wymusza na niej aktywność i przeprowadzanie
zmian. Ich nadrzędnym celem jest zaspokojenie potrzeb lokalnego otoczenia.

1 mgr Agnieszka Gnat-Leśniańska, Kierownik Oddziału Promocji Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w
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Książnica  Pomorska  imienia  Stanisława  Staszica  w  Szczecinie  jest  wojewódzką
samorządową  instytucją  kultury,  biblioteką  regionalną,  największą  publiczno-naukową
biblioteką województwa zachodniopomorskiego [7, s. 8].

Biblioteka  gromadzi,  przechowuje  i  udostępnia  zbiory  literatury  historycznej  i
współczesnej związanej z regionem Pomorza Zachodniego, kulturą europejską i światową. Ze
względu na bogaty księgozbiór, liczący około 1,6 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów
specjalnych,  Książnica  Pomorska  stanowi  ważny  warsztat  pracy  naukowej  i  dydaktycznej
szczecińskiego  środowiska  naukowego.  Spośród  ok.  300  tys.  czytelników  odwiedzających
rocznie  bibliotekę  najliczniejszą  grupę  stanowią  właśnie  studenci,  pracownicy  naukowi  i
uczniowie z terenu Szczecina i województwa zachodniopomorskiego [10].

Oprócz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej dużym zainteresowaniem
użytkowników  cieszą  się  zbiory  czytelni  specjalistycznych:  bogate  zbiory  dokumentujące
przeszłość i teraźniejszość Pomorza Zachodniego, rękopisy i stare druki, zbiory ikonograficzne
i  dzieła  sztuki,  oryginalne  obrazy,  grafiki,  rzeźby  i  reprodukcje,  zbiory  kartograficzne,
dokumenty  życia  społecznego  i  normy,  płyty  analogowe  i  CD,  książki  mówione,  książki
brajlowskie, książki z dużym drukiem, bazy danych.

Misją Biblioteki jest służenie rozwojowi nauki, edukacji i kultury, realizacja potrzeb
czytelniczych  oraz  stwarzanie  warunków  do  samodzielnego  wzbogacania  wiedzy  i
kształtowania zainteresowań. Biblioteka prowadzi wszechstronną działalność informacyjną.
Jako biblioteka wojewódzka wspiera działalność 180 bibliotek publicznych sieci bibliotecznej
województwa zachodniopomorskiego.  Jest  organizatorem i  współorganizatorem istotnych
dla rozwoju bibliotekarstwa, kultury i nauki, konferencji. Regularnie w jej progach goszczą
wybitne osobistości ze świata kultury, nauki i polityki. Corocznie we własnej oficynie wydaje
kilka publikacji, a od 1960 r. rejestruje wybrane piśmiennictwo krajowe na temat Pomorza
Zachodniego prowadząc Bibliografię Pomorza Zachodniego.

Od 2009  r.  działa  Zachodniopomorska  Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”  –  cyfrowa
platforma Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Regionalnej i Naukowej, umożliwiająca
dostęp  on-line  do  historycznych  i  współczesnych  zbiorów  stanowiących  dziedzictwo
narodowe i kulturowe regionu i dokumentujących jego rozwój.

Oprócz  wypełniania  podstawowych  usługowych  zadań  bibliotecznych  Książnica
Pomorska jest  również wyjątkowym miejscem spotkań ludzi  z  kulturą różnych środowisk,
narodowości  w różnych  formach wyrazu  artystycznego.  Jest  miejscem licznych wydarzeń
ważnych  dla  rozwoju  i  promocji  kultury  –  wystaw,  wykładów,  promocji  książek,  spotkań
literackich.  Jest  przestrzenią wystaw malarskich,  rzeźbiarskich i  fotograficznych,  miejscem
debiutów artystycznych twórców z regionu i  prezentacji  dojrzałej  sztuki.  Współpracując z
instytucjami kultury, bibliotekami i stowarzyszeniami w regionie, kraju i za granicą działa na
rzecz integracji środowiska lokalnego i promocji regionu i kultury polskiej.

Filozofią działania Książnicy Pomorskiej jest umożliwianie uczestniczenia w kulturze
we  wszystkich  jej  przejawach  różnym  grupom  społecznym,  organizacjom  i  pojedynczym
użytkownikom.  Książnica  Pomorska  jest  miejscem  otwartym  dla  każdego,  niezależnie  od
wieku,  wykształcenia,  narodowości,  przekonań  politycznych  czy  wyznania.  Szacunek  dla
wszelkich  przejawów  aktywności  społeczeństwa  i  niezwykła  otwartość  na  współpracę
warunkują  zgodne  współdziałanie  i  obustronne  korzyści.  Sytuują  również  bibliotekę  w
procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.

Jako  miejsce  publiczne  –  otwarte  i  dostępne  dla  wszystkich  –  biblioteka  oprócz
zaspokajania potrzeb czytelniczych,  ma jedyną w swoim rodzaju możliwość kształtowania
zachowań  społecznych  i  kulturalnych  jej  użytkowników.  Poprzez  staranny  dobór



odpowiedniej  oferty  i  form jej  przekazu  kreuje  mody i  trendy czytelnicze.  Przekazuje  za
pomocą różnych form i środków przekazu treści edukacyjne, popularyzuje wiedzę o regionie
i  jego  historię,  wspiera  lokalne  inicjatywy  i  aktywizuje  swoje  otoczenie  do  działań
społecznych, charytatywnych i wolontariackich. Dzięki współdziałaniu wzrasta poczucie więzi
lokalnej i zakorzenienia w danym miejscu jej użytkowników.

Przestrzeń biblioteki  i  jej  składniki  – odpowiednia infrastruktura, sale wykładowe i
wystawiennicze, oferta oraz wysoko wykwalifikowany personel przyciągają użytkowników.
Sprawiają,  że  staje  się  zarówno  areną  działań  społecznych,  ich  współorganizatorem  i
organizatorem.  Włączając  się  do  organizacji  przedsięwzięć,  Biblioteka  uwiarygodnia  je
poprzez  udostępnienie  swojej  marki,  autorytetu  i  ich  atrybutów  –  m.in.  logo.  Staje  się
rzecznikiem sprawy, w imieniu której występuje.

Jacek Wojciechowski [13, s. 143-144] uważa, że czynnikiem najbardziej integrującym
jest  wymiana  informacji  o  lokalnym  życiu  i  lokalnych  sprawach  –  wszak  materiały
informacyjne  są  przez  bibliotekę  gromadzone,  opracowywane  i  udostępniane.  Dzięki
sprawnemu  rozpowszechnianiu  informacji  o  lokalnych  wydarzeniach  –  jest  również
propagatorem działań społecznych. Przekazując swoimi kanałami informacyjnymi wieści  o
współpracy  w  publiczny  obieg,  wzbogaca  mapę  kulturalną  terytorium  swojego
oddziaływania. Pośrednictwo w wymianie tych informacji, zarówno w sposób oficjalny, jak i
podczas nieoficjalnych spotkań przy bibliotecznej herbacie znacząco wpływa na zacieśnianie
lokalnych więzi.

Właśnie  ten  odformalizowany  sposób  współdziałania  jest  bardzo  ważny  dla  jego
jakości.  Choć  współpraca  Książnicy  Pomorskiej  z  zewnętrznymi  partnerami  ma  często
znamiona  formalne  (podpisywane  są  umowy,  porozumienia  i  uzgadniane  warunki),
większość cennych i ciekawych inicjatyw rozwinęło się w oparciu o osobiste, półprywatne
kontakty  jej  pracowników.  Nieformalna  komunikacja  sprzyja  utrwalaniu  znajomości,
gromadzeniu większej ilości informacji lokalnych i łatwiejszemu umieszczaniu ich w obiegu
publicznym.

Poza  zaspokajaniem  podstawowej  potrzeby  informacyjnej  spowodowanej  m.in.
przymusem kształcenia i dokształcania biblioteka umożliwia bezpośredni kontakt człowieka z
człowiekiem.  W obliczu rozwoju pośrednich form komunikacji,  również poprzez  Internet,
biblioteka  nadal  jest  miejscem,  które  umożliwia  realizację  potrzeby  wzajemnego,
bezpośredniego kontaktu.

Na  współpracy  z  biblioteką  można  skorzystać.  Jakie  korzyści  z  takiej  współpracy
odnosi biblioteka? Jakie podmioty znajdują się w orbicie działania Książnicy Pomorskiej i za
pomocą  jakich  metod  i  form  Biblioteka  realizuje  wspólne  działania?  W  dalszej  części
rozdziału  zostanie  przedstawiony  w  wyborze  katalog  najważniejszych  przedsięwzięć,  ze
wskazaniem  na  obustronne  korzyści  odnoszone  z  partnerskiej  współpracy  Książnicy
Pomorskiej ze swoim otoczeniem.

Szczególnego  rodzaju  współpraca  łączy  Bibliotekę  z  siecią  szczecińskich  szkół.
Wypełniając  statutowe zadania  prowadzenia  działalności  edukacyjnej  Książnica  Pomorska
organizuje cykliczne imprezy adresowane do zorganizowanych grup przedszkolaków, dzieci i
młodzieży szkolnej, adresując zaproszenia bezpośrednio do sekretariatów szkół, nauczycieli i
bibliotekarzy  szkolnych,  którzy  dość  chętnie  korzystają  z  tej  oferty.  Propozycja  Książnicy
Pomorskiej  pomaga  nauczycielom  realizować  treści  programowe,  do  Biblioteki  zaś
wprowadza – często po raz pierwszy – młodego człowieka. Rolą biblioteki jest przekonanie
go, by w przyszłości, już samodzielnie, systematycznie do niej wracał.



Każdego roku w rocznicę Święta Zakochanych – 14 lutego organizowane są Literackie
Walentynki  –  wykłady  i  prelekcje  dla  starszej  młodzieży  prowadzone  przez  pracowników
Biblioteki pod hasłem „Miłość w życiu sławnych ludzi”. 21 marca, w Światowym Dniu Poezji,
odbywa się  biesiada  poetycka  –  „Wagary  z  poezją”.  W trakcie  spotkania  młodzież  szkół
gimnazjalnych i licealnych czyta wiersze pisane przez siebie, czyta swych ulubionych poetów,
realizuje małe formy teatralne oparte na słowie poetyckim, przedstawia minirecitale poezji
śpiewanej. Młodzież gimnazjalna i licealna uczestniczy również w szkoleniach bibliotecznych.

Ciekawą  formą  współpracy  ze  szkołami  są  wykłady  i  prelekcje  na  zamówienie  –
również  z  dojazdem  do  szkół  na  peryferiach  miasta  i  w  całym  województwie
zachodniopomorskim.  Dużym  zainteresowaniem  cieszą  się  zwłaszcza  lekcje  tematyczne
dotyczące postaci obranych przez UNESCO za bohatera roku (w tym roku jest to Fryderyk
Chopin),  postaci w jakiś sposób związanych z Książnicą Pomorską i  Szczecinem (Stanisław
Ignacy Witkiewicz, Konstanty Ildefons Gałczyński, Zbigniew Herbert), czy skierowane również
do najmłodszych uczniów szkół podstawowych prelekcje z historii książki.

Zarówno  do  nich,  jak  i  do  przedszkolaków  adresowane  są  spotkania  w  ramach
programu Fundacji ABC XXI „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Spotkania urozmaicane wizytami
aktorów,  przedstawieniami  teatralnymi  i  konkursami  (np.  na  Bajkowego  Bohatera  Roku
Książnicy Pomorskiej  – z okazji  przypadającego na 5 listopada Światowego Dnia Postaci z
Bajek)  propagują  ideę  czytania  jako  formy  komunikacji,  uczestnictwa  w  kulturze  i
doskonałego narzędzia terapeutycznego.

Właśnie  aspekt  terapeutyczno-resocjalizacyjny  kampanii  czytania  dzieciom
realizowany  jest  najpełniej  podczas  spotkań  z  dziećmi  ze  szczecińskich  świetlic
środowiskowych,  ośrodków  socjoterapii,  schronisk  dla  rodzin  bezdomnych  i  pogotowia
opiekuńczego.

Nieco  inny  wymiar  –  wymiar  prewencyjny  i  innego  odbiorcę  mają  spotkania  w
ramach „Biblioteki Bezpiecznych Multimediów”. Spotkania, zainspirowane przypadającym na
10  lutego  Dniem  Bezpiecznego  Internetu,  dzięki  obecności  ekspertów  uświadamiają
rodzicom problem niebezpieczeństw, na które narażone są dzieci korzystające z Internetu.
Każdej edycji akcji towarzyszy wystawa ilustrująca problem.

Przygotowywane  przez  bibliotekarzy  okolicznościowe  wystawy  wypożyczane  są
szkołom  i  bibliotekom  szkolnym.  Obecnie  dostępnych  jest  około  50  mobilnych  wystaw.
Aktualna lista dostępna jest na stronie internetowej biblioteki [7].

Dzięki  współpracy  Biblioteki  ze  Szczecińskim  Towarzystwem  Naukowym  i
Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym co roku oferta edukacyjna Książnicy
Pomorskiej  (wystawy,  wykłady,  spotkania  i  lekcje  biblioteczne)  zajmuje  stałą  pozycję  w
programie Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki i Nocy Naukowców.

Współpraca  z  Instytutem  Goethego,  w  wyniku  której  w  1993  r.  powstała  przy
Książnicy  Pomorskiej  Biblioteka  Niemiecka,  gromadzi  grono  nauczycieli-germanistów,  dla
których  zbiory  niemieckojęzyczne  stanowią  warsztat  pracy.  Członkowie  Polskiego
Stowarzyszenia  Nauczycieli  Języka  Niemieckiego  spotykają  się  regularnie  w  Bibliotece  i
chętnie organizują tu różnego rodzaju spotkania okolicznościowe.

Kolejnymi  ważnymi  gośćmi  w szczecińskiej  Książnicy  są  wykładowcy i  studenci  23
szczecińskich  szkół  wyższych  [12].  Mimo  że  większość  szkół  posiada  własne  biblioteki
uczelniane studenci, szczególnie kierunków humanistycznych, chętnie odwiedzają Książnicę
Pomorską korzystając  z  informacji  zawartych w zgromadzonych w niej  źródłach.  Efektem
takich wizyt bywa współpraca m.in. przy organizacji  wystaw, tak jak było to w przypadku
Studenckiego Koła Archeologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego członkowie licząc na



dużą widownię i szeroki odbiór wystawy postanowili zorganizować wystawę z okazji 5-lecia
istnienia właśnie w Książnicy Pomorskiej.

Współpracę  nawiązało  również  Koło  Naukowe  Literaturoznawców  przy  Zakładzie
Teorii  i  Antropologii  Literatury  Instytutu  Polonistyki  i  Kulturoznawstwa  Wydziału
Humanistycznego  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Jej  efektem  była  konferencja  naukowa
„Świat literacki Małgorzaty Musierowicz” (2008).

Ważną,  opiniotwórczą  grupę  użytkowników  Biblioteki  stanowią  naukowcy,  dla
których zbiory Książnicy – szczególnie zabytkowe – są warsztatem pracy, a Biblioteka prawie
drugim  domem.  Owocem  ich  pracy  są  współorganizowane  konferencje  (np.  w  1999  r.
konferencja naukowa „Witkacy w Polsce i na świecie – w 60. rocznicę śmierci twórcy”, w
2008  r.  konferencje:  „Etos  Humanistyczny”  i  międzynarodowa  konferencja  „Granice  na
mapie”), publikacje i opracowania zbiorów Książnicy (np. wydany przez Książnicę Pomorską
w  2005  r.  „Rodowód  Książąt  Pomorskich”  autorstwa  prof.  Uniwersytetu  Szczecińskiego
Edwarda Rymara,  czy książka  Panie Leszczyńskie w Szczecinie w opracowaniu pracownicy
Książnicy  Pomorskiej  dr  Agnieszki  Borysowskiej  i  dra  hab.  prof.  US  Piotra  Urbańskiego,
wydana  w  2007  r.  również  przez  Książnicę).  Sale  Biblioteki  są  ulubionym  miejscem
prezentacji nowych publikacji i spotkań autorskich szczecińskiego środowiska akademickiego.
Kontakt  z  naukowcami  pozwala  na  umiejscowienie  Biblioteki  i  jej  zbiorów w naukowym
obiegu  informacji,  dzięki  czemu  świat  naukowy  okazuje  zainteresowanie  i  pomaga  w
opracowaniu jej cennych zbiorów.

Współpraca  z  lokalnym  otoczeniem  pomaga  Książnicy  Pomorskiej  znajdować
fundusze  na  zakup  nowych  „skarbów”.  Oprócz  pojedynczych  donacji  do  Biblioteki
przekazywane są całe kolekcje ciekawych materiałów. 

Jedną z nich jest unikatowa kolekcja harbinianów – zespół dokumentów, fotografii,
przedmiotów,  spisanych  osobistych  relacji  związanych  z  życiem  licznej  polskiej  diaspory
skupionej  w  chińskim  mieście  Harbin  w  Mandżurii,  podarowany  przez  szczeciński  Klub
Harbińczyków w 2004 r. W 1949 r. z Chin do Szczecina przybyła grupa licząca 800 osób, a
ponad 500 z  nich na miejsce  swego dalszego życia  zdecydowało się  wybrać  Szczecin.  W
październiku 2008 r. odbyła się w Książnicy Pomorskiej konferencja „Polskie ślady na Dalekim
Wschodzie.  Polacy  w  Harbinie”,  a  jej  plonem  jest  publikacja  o  tym  samym  tytule  pod
redakcją  profesora  Uniwersytetu  Szczecińskiego  Andrzeja  Furiera  wydana  przez  Książnicę
Pomorską.

Kolekcję  ciekawych  materiałów  przekazał  również  Komitet  Społeczny  „Żeglarski
Szczecin”.  W 2008 r.  zawarł  on z  Książnicą Pomorską porozumienie,  na mocy którego w
powstałym  w  Bibliotece  Zachodniopomorskim  Archiwum  Morskim  gromadzone  będą
archiwalne  zbiory  marynistyczne:  rękopisy,  książki,  dokumenty  życia  społecznego,  zbiory
ikonograficzne, kartograficzne, czasopisma, nagrania dźwiękowe i inne.

Od  40  lat  z  Książnicą  Pomorską  współpracuje  Szczecińskie  Towarzystwo  Kultury
organizując  konkurs  pamiętnikarski  „Dzieje  szczecińskich  rodzin  w XX  i  XXI  wieku”.  Plon
konkursu  w  postaci  700  pamiętników  przechowywany  jest  przez  Książnicę  Pomorską,
stanowiąc nieocenione źródło do badań na temat wiedzy o codziennym życiu w regionie od
lat  powojennych  do  chwili  obecnej.  Pamiętniki  dostarczają  informacji  o  drogach
prowadzących  mieszkańców  do  obecnego  Szczecina,  mówią  o  historii  zakładów  pracy,
organizacji społecznych i instytucji, o wydarzeniach o charakterze zarówno prywatnym jak i
publicznym. Znaleźć w nich można opisy miejsc już nie istniejących lub znacznie zmienionych,
a także informacje o ważnych dla regionu osobach.



W sposób systematyczny  zbiory Biblioteki  powiększają  się  o  nowe,  cenne pozycje
dzięki  współpracy  ze  szczecińskim  Stowarzyszeniem  Bibliotekarzy  Polskich.  Już  od  6  lat
organizuje  ono  kilka  razy  w  roku  kiermasze  taniej  książki  „Książka  za  Złotówkę”.
Stowarzyszenie  prowadzi  publiczną  zbiórkę  starych  książek,  przejmuje  również  wycofane
książki z Książnicy Pomorskiej. Zebrane pieniądze przeznaczane są na zakup cennych zbiorów
do  Książnicy  (starych  druków,  rękopisów,  itp.).  Kiermasze  urządzane  są  zarówno  w
przestrzeni  Biblioteki  (kiermasz  jesienny  –  studencki,  majowy,  przy  Tygodniu  Bibliotek,
świąteczny – w grudniu) jak i podczas ważniejszych imprez organizowanych np. przez Miasto
Szczecin  (Szczecińskie  Spotkania  Organizacji  Pozarządowych  „Pod  Platanami”,  Pikniki
Ekologiczne), czy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (Noc Naukowców).

Należy zwrócić uwagę, że bardzo dużo donacji od osób fizycznych w znaczący sposób
zmieniło historię Biblioteki. Głównie dzięki osobistym kontaktom z pracownikami Książnicy
zyskała  ona  m.in.  kolekcję  rękopisów –  Sekretnych  archiwów  rodzinnych.  Znaleźć  w niej
można  dokumenty,  albumy  rodzinne,  fotografie,  najczęściej  sprzed  1939  r.  (ale  także
materiały dotyczące rzeczywistości społecznej po 1945 r.), należące do osób, które trafiły do
Szczecina  po  zmianie  granic  państwa  polskiego  i  które  zdecydowały  się  przekazać  swoje
pamiątki  Książnicy  Pomorskiej.  W  ten  sposób  w  Bibliotece  pojawiły  się  m.in.  obrazy
Stanisława  Ignacego  Witkiewicza,  archiwa  i  biblioteki  Stefana  Flukowskiego,  Zbigniewa
Herberta, Andrzeja Kuśniewicza i Ludmiły Marjańskiej.

Wszystkie  podarowane  zbiory  –  odpowiednio  przechowywane,  opracowywane  i
udostępniane  –  zyskują  w  Bibliotece  kolejne  życie  i  kolejną  szansę  przekazania  pamięci
przodków przyszłym pokoleniom, „zakorzeniając” je w pozbawionym rodzinnej przeszłości
miejscu, jakim jest powojenny Szczecin.

Stowarzyszeniem,  które  w  znaczący  sposób  wspomogło  Książnicę  Pomorską  i  nie
ustaje w dalszych staraniach, jest szczeciński Lions Club Magnolia. Wieloletnia współpraca z
Biblioteką zaowocowała w 2008 r. utworzeniem Słonecznej Pracowni – miejsca, w którym
niewidome  i  niedowidzące  dzieci  mogą  korzystać  z  komputerowego  stanowiska
czytelniczego  wyposażonego  w  specjalistyczny  sprzęt  komputerowy  z  dostępem  do
Internetu, skanerem, linijką brajlowską oraz programem udźwiękowiającym. Stowarzyszenie
objęło „Słoneczną Pracownię” patronatem i  zobowiązało się  do wspierania jej  finansowo
oraz do organizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz promowania projektu. Poprzez swoje
kontakty klub zaangażował do współpracy Lions Club – Pariser Platz Berlin, co spowodowało
umocnienie  współpracy  i  zwiększenie  pomocy  dla  Biblioteki.  Dziś  stowarzyszenie  może
poszczycić  się  owocną  pracą  charytatywną,  co  uwypuklane  i  podkreślane  jest  stale  w
bibliotecznych przekazach medialnych i materiałach informacyjnych.

Organizacją  współpracującą  z  Książnicą  Pomorską  jest  również  szczeciński  oddział
Polskiego  Związku  Niewidomych.  Od  maja  2005  r.  przy  Czytelni  Książki  Mówionej  działa
Centrum Aktywności  Kulturalnej Osób Niesprawnych Wzrokowo. Jego głównym zadaniem
jest  działalność  na  rzecz  ludzi  niewidomych  i  niedowidzących,  rozwój  i  zaspokajanie  ich
potrzeb  kulturalnych,  wsparcie  utalentowanych  osób  z  dysfunkcją  wzroku,  emerytów  i
rencistów oraz promocja, aktywizacja i integracja tych środowisk.

W  ramach  Centrum  odbywają  się  comiesięczne  prelekcje,  spotkania  z  ciekawymi
postaciami,  imprezy  muzyczne  i  recytatorskie.  Prezentowana  jest  twórczość  ludzi
niewidomych i niedowidzących. Dzięki osobistemu kontaktowi i przyjacielskiemu podejściu
do osób z dysfunkcją wzroku, wszystkie wydarzenia cieszą się rosnącym zainteresowaniem
środowiska. Społeczny cel zostaje osiągnięty: osoby niedowidzące zyskują miejsce spotkań,



integrujące wszystkich członków (we wszystkich grupach wiekowych),  przy tym Biblioteka
zyskuje grono nowych, wiernych użytkowników.

Wśród osób korzystających z usług Biblioteki  znajdą się zapewne dzieci  leczone w
Szpitalu Klinicznym nr 1 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej.
To dla nich Książnica Pomorska i działające przy niej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
zbierają książki, podręczniki, materiały plastyczne i zabawki po to, by umilić czas spędzony w
szpitalnych murach. Współpraca z Zespołem Szkół Szpitalnych rozpoczęła się po tragicznym
pożarze szpitala w 1998 r., gdy spłonęła szpitalna biblioteka. Od tego momentu w Książnicy
Pomorskiej  systematycznie  organizowane  są  kiermasze  „Bibliotekarze  –  Dzieciom”.  Akcja
wywołała  żywy  oddźwięk  również  wśród  bibliotekarzy  z  innych  szczecińskich  bibliotek.
Zebrane książki przekazywane są szpitalowi, a inne przedmioty sprzedawane na kiermaszach.
Za pieniądze z akcji kupowane są nowe książki dla chorych dzieci. Nie tylko pomoc słabszym i
pokrzywdzonym  jest  sukcesem  tej  akcji.  Jest  nim  również  integracja  środowiska
bibliotekarskiego  Szczecina,  chętnie  przekazującego  różnego  rodzaju  przedmioty  i
uczestniczącego w obsłudze kiermaszów.

Co roku Książnica Pomorska włącza się do organizowanej przez Polskie Radio Szczecin
bożonarodzeniowej  aukcji  „Gwiazdka  jak  ze  snu”,  pomagając  dzieciom  w  placówkach
oświatowo-wychowawczych,  domach  dziecka  i  świetlicach  środowiskowych.  Wspomaga
również  Zachodniopomorskie  Hospicjum  dla  Dzieci,  włączając  się  w  organizację  jego
przedsięwzięć.

Udział Biblioteki w akcjach społecznych nie jest może elementem decydującym o ich
sukcesie,  ale  na  pewno  przyczynia  się  do  uwrażliwiania  społeczeństwa  na  krzywdę  i
cierpienie innych.  Im więcej  się  o  tym mówi i  pisze,  tym większe są szanse na poznanie
problemów, które drążą lokalną społeczność, jej  zmotywowanie do wspólnego działania i
rozwiązywania  tych  problemów.  Aktywność  wzbogaca  wizerunek  Biblioteki  o  cenny,
szlachetny rys – organizacji, która nie tylko prosi o pomoc, lecz również tej pomocy udziela.

W  zakresie  upowszechniania  wiedzy  o  regionie  działalnością  pionierską  w  skali
ogólnopolskiej jest inicjatywa współpracy Książnicy Pomorskiej z lokalnymi wydawnictwami
w ramach Zachodniopomorskiego Porozumienia Wydawców Regionalnych. Biblioteka, która
również  posiada  swoją  oficynę  wydawniczą,  jest  koordynatorem  działań  12  niewielkich
oficyn  wydawniczych  ze  Szczecina  i  z  województwa  zachodniopomorskiego,  wydających
książki o regionie i autorów regionalnych. Celem wspólnego działania jest promocja własnych
publikacji w regionie, w Polsce i za granicą. W Bibliotece odbywają się prezentacje lokalnych
nowości wydawniczych. Książnica Pomorska zorganizowała m.in. dwa wspólne wyjazdy na
Targi  Książki  do  Krakowa (2006  i  2007),  uczestnictwo  w VII  Kościerskich  Targach  Książki
„Costerina 2006”, prezentacje podczas Spotkań z Książką Akademicką w Szczecinie (2008) i
podczas imprez miejskich (Dni Morza). Wraz z jedną ze szczecińskich księgarni zorganizowała
w  maju  Święto  Książki  Regionalnej  oraz  ułatwiła  nawiązanie  kontaktów  z  niemieckimi
wydawcami pomorskimi podczas spotkania pod nazwą „Grenznah – Bücher vom Nachbarn /
Pogranicze – książki z regionu zachodniopomorskiego” w 2009 r. w Szwerinie.

Nie jest to jedyny przykład współpracy budującej regionalną tożsamość. W bibliotece
jest  miejsce  także  dla  prezentacji  działalności  i  twórczości  lokalnych  związków
wyznaniowych, grup i wspólnot narodowościowych a także społeczności gminnych.

Ludność  Pomorza  Zachodniego  stanowi  specyficzny  wielonarodowościowy  i
wielokulturowy  tygiel,  w  którym „mieszają  się”  potomkowie  osadników  przybyłych  po  II
wojnie  światowej  z  różnych  stron  Europy.  Próbują  oni  zachować  tożsamość  swych
mikrospołeczności i kultywować pamięć o dawnych ojczyznach poprzez działania integrujące,



informacyjne  i  popularyzatorskie,  przełamują  łączone  z  nimi  stereotypy.  Staraniom  tym
wychodzi naprzeciw Książnica Pomorska. Stąd tak żywe kontakty ze wspólnotami: żydowską,
wileńsko-lwowską,  kaszubską  i  harbińską,  ze  szczecińską  Mniejszością  Niemiecką  oraz  z
ludźmi zafascynowanymi kulturą Dalekiego Wschodu.

Towarzystwo  Społeczno-Kulturalne  Żydów  w  Szczecinie  systematycznie  organizuje
wraz  z  Biblioteką  wystawy,  międzynarodowe  spotkania  i  konferencje  poświęcone
judaizmowi,  jego  historii  i  współczesnej  obecności.  Partnerem  tych  przedsięwzięć,  obok
Książnicy Pomorskiej, jest często szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

W  2009  r.  odbyła  się  uroczystość  uhonorowania  mieszkańców  województwa
zachodniopomorskiego, przyznawanym przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa,
a swoją obecnością zaszczycił ją ambasador Izraela. Punktem wspólnym działań towarzystwa
i Biblioteki jest znajdująca się w niej spuścizna jednego z ostatnich polskich poetów piszących
w  języku  hebrajskim  –  Eliasza  Rajzmana,  a  celem  –  jej  opracowanie,  przetłumaczenie  i
wydanie w formie drukowanej publikacji.

Coroczne cykliczne wydarzenia,  w dniu imienin Kazimierza (4 marca) organizuje w
Książnicy, działające 20 lat, Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej
i Polesia „Świteź”. Tradycyjny „Kaziuk Wileński” prezentuje w formie wystaw, koncertów i
spotkań  autorskich  bogatą  i  przesyconą  tradycyjnymi  obrzędami  kulturę  kresową.
Współpraca Biblioteki i Stowarzyszenia doprowadziła w 2007 r. do utworzenia przy Książnicy
Pomorskiej  Muzeum  Polskich  Pionierów  –  stałej  ekspozycji  pokazującej  pamiątki  osób
przybyłych  na  Pomorze  Zachodnie  z  Kresów  Wschodnich  II  Rzeczypospolitej  oraz  ich
skomplikowane losy.

Również  co roku w maju Książnica  gości  członków licznej  w Szczecinie  wspólnoty
Zrzeszenia  Kaszubsko-Pomorskiego.  W  organizację  Dnia  Kaszubskiego  włącza  się  wiele
instytucji  kulturalnych  Szczecina.  Wszyscy  zjawiają  się  w  Bibliotece  podczas  wernisażu
wystawy okolicznościowej (w 2010 r. prezentowana jest wystawa „Kaszubi – kultura, język”).

Nie  sposób  nie  wspomnieć  o  projekcie  pod  nazwą  „The  Buddhist  Book  Project
Poland”, którego celem jest gromadzenie w Książnicy Pomorskiej księgozbioru dotyczącego
kultur Dalekiego Wschodu i buddyzmu. Projekt powołano do życia po wizycie w Bibliotece
XIV  Dalajlamy  Tenzina  Giaco  w  2000  r.  W  2001  r.  projekt  otrzymał  osobisty  patronat
Dalajlamy. Dzięki darom i wsparciu wydawnictw z całego świata zgromadzono ponad 8 tys.
tytułów publikacji  w językach:  polskim, rosyjskim, angielskim,  niemieckim i  francuskim, a
także klasyczne teksty w językach orientalnych traktujące o różnorodnych aspektach kultur
dalekowschodnich. Szybko projekt skupił wokół siebie grono entuzjastów – nierzadko byli to
wolontariusze,  którzy  pomagali  przy  tłumaczeniach  i  opracowaniu  zbiorów.  Krąg  ludzi
zainteresowanych  tematyką  dalekowschodnią  często  organizuje  w  ramach  cyklów
„Akademia Buddhica” i „Akademia Dalekowschodnia” spotkania popularyzujące ten temat.

Interesującą  grupą związaną  z  Książnicą  Pomorską  jest  wspomniany  już  wcześniej
szczeciński Klub Harbińczyków, przekazujący osobiste dokumenty i popularyzujący historię
Polaków w Harbinie.

Niezwykłe, zaskakujące, prowokujące do dyskusji i w związku z tym bardzo cenne, są
spotkania z członkami szczecińskiej Mniejszości Niemieckiej przy okazji prezentacji nowych
książek o historii miasta.

Historię  i  dzień  dzisiejszy  regionu  Pomorza  Zachodniego  pomagają  poznawać  i
promować organizowane od 8 lat przez bibliotekę Spotkania Regionalne. Każdego roku jedna
ze  zgłoszonych  gmin,  prezentuje  podczas  miesięcznej  ekspozycji  w  reprezentacyjnej  sali



Książnicy swoje atuty: tradycje, historię, kulturę, przyrodę, itp. Wystawę poprzedza uroczysty
wernisaż  z  udziałem  władz  gminy  i  województwa  oraz  zaproszonych  gości.  Spotkania
koordynowane przez Dział Regionalny Biblioteki niwelują odległości pomiędzy Szczecinem a
odległymi  krańcami  województwa,  sprzyjają  umacnianiu  tożsamości  regionalnej,  a  także
zachęcają do kolejnych wizyt w bibliotece wojewódzkiej.

Częstymi  gośćmi  w  Bibliotece  są  zachodniopomorscy  artyści.  Zrzeszeni  w
towarzystwach lub pracujący samodzielnie, stale współpracują z Książnicą. Celem wspólnego
działania jest popularyzacja sztuki, z naciskiem położonym na promocję twórczości lokalnych
twórców.

Dla artystów każda ekspozycja jest sposobem promocji ich twórczości i zaistnienia w
świadomości  społecznej.  Korzyścią  dla  Książnicy  Pomorskiej  jest  poprawa  walorów
estetycznych bibliotecznych przestrzeni i sal oraz umożliwienie w naturalny, niewymuszony
sposób kontaktu ze sztuką w różnych przejawach. Sytuacja, w której czytelnik na co dzień
otoczony jest dziełami sztuki,  ułatwia jej  poznanie, zrozumienie i  odbiór a także daje mu
poczucie czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym środowiska.

Wspólne przedsięwzięcia mają różną skalę ale zawsze Biblioteka poświęca im tyle
samo uwagi i „obdziela” tą samą „porcją” zaangażowania w promowaniu przedsięwzięcia i
jego twórców. Od comiesięcznej prezentacji jednego nowego dzieła twórcy zrzeszonego w
Związku  Polskich  Artystów  Plastyków  pod  nazwą  „Galeria  Jednego  Obrazu  Książnicy
Pomorskiej”,  poprzez  odbywające  się  co  dwa  lata  Ogólnopolskie  Festiwale  Malarstwa
Współczesnego  (także  organizowane  przez  ZPAP),  coroczne  Międzynarodowe  Festiwale
Sztuki Wizualnej „InSpiracje”, wystawy fotograficzne cyklu „Lekarze Fotografują Przyrodę”,
organizowane  przez  Związek  Polskich  Fotografików  Przyrody,  amatorskie  wystawy
Zachodniopomorskiego  Stowarzyszenia  Twórców  Kultury  i  wystawy  dekoracji  do
przedstawień młodych artystów ze Stowarzyszenia „Teatr Nie Ma”, warsztatów plastycznych
prowadzonych  przez  Stowarzyszenie  Artystyczno-Edukacyjne  „Oswajanie  Sztuki”  i
samodzielnych prezentacji niezrzeszonych artystów – zawodowców i amatorów.

Długotrwała  współpraca  pozwala  lepiej  poznać  partnera.  Dzięki  osobistym,
nieformalnym, bezpośrednim kontaktom, lepszemu zrozumieniu i zaufaniu, które dzięki nim
się  pojawia,  działanie  przebiega  sprawniej,  łatwiej  przychodzi  również  realizacja  nowych
pomysłów.  Czasem  trochę  szalonych,  jak  np.  filmy  reklamujące  Książnicę  Pomorską  i  jej
usługi, nakręcone z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek: film Bibloteka [2] i Biblioteka plus ;-)
[1] przez młodego reżysera – Rafała Bajenę, prezesa Stowarzyszenia Twórców i Producentów
Sztuki.

Udział  Książnicy  w  przedsięwzięciach  organizowanych  przez  organizacje
pozarządowe, współorganizowanie przedsięwzięć i akcji społecznych pomaga realizować jej
statutowe cele i misję. Wzmacnia i wzbogaca jej wizerunek, a także integruje bibliotekarzy.
Koncentrując  w  swoich  murach  różnorodne  działania  społeczne  umożliwia  ludziom
bezpośrednie  kontakty,  przyczynia  się  do  tworzenia  sieci  relacji  społecznych,  lepszego
rozpoznawania  wzajemnych  potrzeb,  przełamywania  stereotypów  i  uwrażliwiania  na
problemy.

Zarówno artyści, jak i inni regionaliści-amatorzy, entuzjaści lokalnej historii i przyrody,
kolekcjonerzy książek, dzieł sztuki i ciekawostek regionalnych, osoby zawodowo zajmujące
się ochroną zabytków, dokumentaliści, architekci, dziennikarze, antykwariusze, mieszkający
w Szczecinie podróżnicy i inni, tworzą sieć wzajemnych informacji regionalnych, które dzięki
osobistym kontaktom pracujących w niej bibliotekarzy, pozyskuje, przechowuje i udostępnia



Książnica Pomorska. Środowisko ludzi zaangażowanych i aktywnych poszerza się o nowych
członków, a dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu pozyskiwani są kolejni.

Biblioteka  stara  się,  aby  każda  aktywność  przynosiła  społeczeństwu  korzyść,  była
szeroko  nagłaśniana  i  wywoływała  społeczny  oddźwięk.  Im  częściej  i  więcej  słychać  o
współpracy, pożytecznej działalności społecznej Książnicy i widać jej efekty, tym większa jest
jej rozpoznawalność, tym większym szacunkiem jest otaczana i tym większe zaufanie mają do
niej  użytkownicy.  Wchodząc  w  orbitę  oddziaływania  Książnicy  Pomorskiej  i  razem  z  nią
działając, tworzą wraz z nią własną „małą ojczyznę”.

Na koniec należy wspomnieć o nietypowej, w sensie terminologicznym, społeczności
ściśle  związanej  z  Książnicą  Pomorską,  której  sieć  kontaktów  Biblioteka  zbudowała  i
systematycznie  rozwija.  Jest  to  społeczność  2.0  skupiona  wokół  internetowych  portali
YouTube [15] i Facebook [3]. Dziś, w dobie globalizacji, cyfryzacji usług, łatwego dostępu do
informacji,  skracania  się  czasu  podróży  i  zmniejszania  się  dystansu  pomiędzy  miejscami,
społeczność internetowa należy do jednego z najbliższych Bibliotece.

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem wymienionych wyżej portali
społecznościowych widać, że choć kryteria terytorialności, lokalności, bliskości i inne, typowe
dla określenia „społeczności  lokalnej” nie mają tu zastosowania,  to ludzie skupieni  wokół
bibliotecznego profilu Książnicy Pomorskiej tworzą pewną wspólnotę i chcą się w jej ramach
zbliżyć do siebie. Elementem jednoczącym, oprócz zainteresowań, bywa np. zamieszkiwane
terytorium. Biorąc pod uwagę wzrost popularności portali społecznościowych i społeczności
wirtualnych biblioteki musiałyby zastanowić się, czy nie należy podążać tą drogą i rozwijać,
równolegle  do kontaktów bezpośrednich,  podobnych  form współpracy  z  otoczeniem.  Na
pewno nie należy ich lekceważyć.
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Dorota Wilk1

Formy współpracy bibliotekarzy
Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

W chwili obecnej jesteśmy obserwatorami gwałtownych przemian, jakie zachodzą na
skutek rewolucji  cyfrowej  i  globalnej,  transformacji  procesów komunikacji  naukowej oraz
przemian gospodarczo-społecznych. Rozwój nauki i techniki spowodował gwałtowny wzrost
gromadzonych  w  bibliotekach  materiałów  oraz  zwiększenie  liczby  czytelników  o
zróżnicowanych  potrzebach.  Wymusza  to  na  bibliotekarzach  konieczność  podejmowania
różnych form współpracy. Współpraca definiowana jest przez  Uniwersalny Słownik Języka
Polskiego jako  praca  wykonywana  wspólnie  z  kimś  innym  lub  działalność  prowadzona
wspólnie  przez  wiele  osób,  instytucji  [3,  s.  526].  Pod  pojęciem współpracy  bibliotecznej
rozumie się zwyczajowo współdziałanie szeregu bibliotek w różnych zakresach działalności
bibliotecznej [14, s. 376]. Cele współpracy bibliotecznej są różne. Może chodzić o osiągnięcie
określonych  rezultatów  w  zakresie  ekonomicznego  i  racjonalnego  gromadzenia  zbiorów,
jednolitego ich opracowania,  tańszego i  bezpieczniejszego przechowywania oraz ochrony,
szybszego i bardziej efektywnego udostępniania, sprawnej i aktualnej informacji o zbiorach i
ich treści,  a także o podwyższanie  kwalifikacji  zawodowych pracowników oraz rozwijanie
prac  naukowo-badawczych  w  dziedzinie  bibliotekarstwa.  Można  więc  powiedzieć,  że
zasadniczym  celem  współpracy  bibliotecznej  jest  udoskonalenie  usług  bibliotecznych  dla
użytkowników poszczególnych bibliotek.

Biblioteka  Główna  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  Krakowie,  której  formy
współpracy zostaną omówione, powstała w 1946 r. wraz z założeniem Uczelni. Biblioteka jest
najstarszą  i  największą  taką placówką o profilu pedagogicznym w skali  całego kraju  oraz
jedną z większych bibliotek naukowych Krakowa. System biblioteczno-informacyjny tworzą,
obok Biblioteki Głównej, 3 biblioteki wydziałowe i 7 bibliotek instytutowych.

Jak wykazała ankieta przeprowadzona wśród kierowników poszczególnych oddziałów
Biblioteki Głównej oraz bibliotek instytutowych i wydziałowych oraz sprawozdania roczne z
działalności  systemu  biblioteczno-informacyjnego  lat  2004-2009,  bibliotekarze  podejmują
różne formy współpracy. Aby móc je przeanalizować opracowane zostały dwa rodzaje ankiet.
Pierwszy  z  nich  skierowano  do  kierowników  Biblioteki  Głównej,  drugi  do  kierowników
bibliotek  instytutowych  i  wydziałowych.  Odpowiedziało  na  nie  7  kierowników  bibliotek
instytutowych i wydziałowych oraz 7 kierowników Oddziałów Biblioteki Głównej.

Na  pytanie  ankiety  „Czy  oddział,  którym  Pani  kieruje  współpracuje  z  innymi
bibliotekami w sieci”, wszyscy ankietowani, zarówno kierujący bibliotekami instytutowymi
jak i oddziałami, odpowiedzieli „tak”. Pozytywnej odpowiedzi udzielili również na pytanie czy
w  chwili  obecnej  współpraca  jest  konieczna.  Kierownicy  bibliotek  instytutowych,  wśród
partnerów  z  którymi  współpracują  najczęściej,  wymieniali  przede  wszystkim  Oddziały
Gromadzenia  i  Opracowania  Zbiorów.  Jeśli  chodzi  o  Oddziały  Biblioteki  Głównej,  to
współpraca rozkłada się mniej więcej równomiernie na wszystkie jednostki organizacyjne, a
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także  na  poszczególne  biblioteki  instytutowe.  Jest  to  zapewne  wynikiem  struktury
organizacyjnej Biblioteki jak i zarządzania nią.

Według  ankietowanych  współpraca  obejmuje  wszystkie  sfery  działalności
bibliotecznej,  tj.  gromadzenie,  opracowanie,  udostępnianie  oraz  sferę  informacyjno-
promocyjną. W odpowiedziach wskazywano na szkolenia oraz wymianę doświadczeń, jako
najczęściej  stosowane  formy  współpracy.  Tematyka  szkoleń,  jak  wykazywano  w
sprawozdaniach, dotyczyła spraw zawodowych, jak np. katalogowanie zbiorów w systemie
Virtua, tworzenie rekordów zasobów czasopism, czy obsługi baz danych.

Od 1992 r. [11, s. 308] prowadzone są cykliczne Seminaria Biblioteki Głównej mające
na celu permanentne doskonalenie zawodowe pracowników całego systemu biblioteczno-
informacyjnego.  Referentami poszczególnych spotkań są zaproszeni  wykładowcy z kraju i
zagranicy oraz pracownicy Biblioteki. Tematyka organizowanych spotkań seminaryjnych jest
różnorodna. Ostatnio bibliotekarze zapoznawali się z działalnością i zbiorami poszczególnych
Oddziałów Biblioteki Głównej i bibliotek sieci. Dla przykładu w roku 2009 odbyło się 9 takich
seminariów. Organizowane są też spotkania połączone z dyskusjami na tematy zawodowe i
dydaktyczne.

Kolejną  formą  współpracy  międzybibliotecznej,  jaką  wymieniali  ankietowani,  były
wypożyczenia  międzybiblioteczne.  Wskazywano  także  na  działalność  usługową  w postaci
kopiowania (reprodukowania materiałów bibliotecznych), czy pomoc we wprowadzeniu do
bibliotek  nowych  technik  reprograficznych,  telekomunikacyjnych  oraz  komputerów
najnowszej  generacji.  W  zakresie  informacji  współdziałanie  dotyczy  wymiany  informacji
bibliotecznych, bibliograficznych i  faktograficznych (rzeczowych).  Sporządzane są wspólnie
przewodniki, informatory o bibliotece i jej zbiorach, czy prospekty reklamowe.

Bibliotekarze,  co  potwierdziły  wyniki  ankiety,  współpracują  ze  środowiskiem
uczelnianym.  Twierdzących  odpowiedzi  udzieliło  tu  13  respondentów.  Jedynie  1  osoba
kierująca Oddziałem Biblioteki Głównej odpowiedziała negatywnie. Najczęściej wskazywano
na  udział  środowiska  uczelnianego  w  gromadzeniu  księgozbioru  poprzez  konsultowanie
zakupów,  informowanie  o  nowych  nabytkach  Biblioteki  oraz  realizacje  zamówień  na
publikacje. Ważnym efektem współpracy bibliotekarzy ze środowiskiem lokalnym jest baza
Bibliografia Publikacji Pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego.

Środowisko bibliotekarskie Uniwersytetu Pedagogicznego podejmuje też współpracę
z pracownikami Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, realizowaną poprzez
organizowanie praktyk zawodowych w poszczególnych oddziałach Biblioteki  Głównej oraz
bibliotekach  instytutowych  i  wydziałowych,  zaś  pracownicy  biorą  aktywny  udział  w
procesach dydaktycznych.

W Oddziale Informacji Biblioteki Głównej przygotowywane są wystawy tematyczne
będące dopełnieniem organizowanych przez instytuty i  wydziały konferencji  czy  zjazdów.
Przy organizowaniu tych wystaw bibliotekarze korzystają z merytorycznych rad i wskazówek
pracowników naukowych. Dużym zainteresowaniem cieszy się prezentowany od 2009 r. cykl
zatytułowany  „Zainteresowania  i  pasje  pozanaukowe  pracowników  Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie”. Pozwala on bliżej poznać pracowników Uczelni, a także jest
rodzajem  promocji  Uniwersytetu.  We  współpracy  z  pracownikami  Instytutu  Sztuki
zorganizowano  Galerię  Lektorium  Głównego  Biblioteki,  stawiając  sobie  za  cel  m.in.
kształtowanie  odczuć  artystycznych  i  estetycznych  studentów  Uczelni,  przyszłych
wychowawców młodzieży,  a  także  promowanie  Biblioteki.  Wystawy malarstwa cieszą  się
dużym powodzeniem, co widać w pochlebnych recenzjach prasowych.



Bibliotekarze  włączają  się  do  projektów  naukowo-badawczych  realizowanych  na
terenie  Uniwersytetu,  biorąc  czynny  udział  w  konferencjach  naukowo-badawczych
organizowanych przez poszczególne Instytuty i Wydziały, wygłaszając na nich komunikaty lub
referaty.

Od grudnia 1999 r. na terenie Uczelni wydawane jest czasopismo Konspekt. W skład
redakcji  pisma  wchodzą  również  pracownicy  Biblioteki.  Na  jego  łamach  bibliotekarze
publikują  artykuły  z  zakresu  bibliologii,  umieszczają  informacje  dotyczące  działalności
Biblioteki Głównej oraz prezentują biblioteki instytutowe i wydziałowe. Publikacje naukowe
pracowników  systemu  biblioteczno-informacyjnego  znajdziemy  również  w  wydawnictwie
Annales  Academiae  Paedagogicae  Cracoviensis.  Studia  ad  Bibliothecarum  Scientiam
Pertinentia wydawanym przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Pisząc  o  współpracy  bibliotekarzy  Uniwersytetu  Pedagogicznego  ze  środowiskiem
uczelnianym,  należy  też  wspomnieć  o  seminariach  magisterskich  i  licencjackich
realizowanych w Oddziale Informacji Biblioteki Głównej i bibliotekach sieci, w czasie których
studenci zapoznają się z warsztatem informacyjnym oraz bazami danych pomocnymi przy
pisaniu ich pierwszych prac naukowych. Na pokazach pracownikom naukowo-dydaktycznym
Uczelni prezentowane są najnowsze testowane bazy danych, co pozwala podjąć decyzje o
zakupie  dostępu  do  nich.  Bibliotekarze  także  aktywnie  włączają  się  w  życie  Uczelni
uczestnicząc w Dniach Otwartych Uniwersytetu, Festiwalach Nauki i innych uroczystościach
uczelnianych.

Współpraca ze społecznością lokalną obejmuje nie tylko kontakty ze środowiskiem
uczelnianym, ale także z innymi bibliotekarzami małopolskich bibliotek. W efekcie w sierpniu
1994 r. utworzono Krakowski Zespół Biblioteczny [1, s. 1], do którego od samego początku
należy  Biblioteka  Uniwersytetu  Pedagogicznego.  Dzięki  zabiegom  Krakowskiego  Zespołu
Bibliotecznego uzyskano grant z Fundacji Mellona. Pozyskane środki przeznaczono na zakup
zintegrowanego  systemu  bibliotecznego  VTLS  (obecnie  Virtua)  oraz  dwóch  serwerów
bibliotecznych.  System  ten  wdrożyły  wszystkie  biblioteki  Krakowskiego  Zespołu
Bibliotecznego za wyjątkiem Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej, która zakupiła inny
zintegrowany  system  biblioteczny,  oraz  Instytutu  Fizyki  Jądrowej,  który  zrezygnował  ze
współpracy w ramach Zespołu. W latach 1994-2001 Krakowski Zespół Biblioteczny zajmował
się  głównie  zagadnieniami  związanymi  z  wdrażaniem  systemu  VTLS  oraz  sprawowaniem
nadzoru  nad  jego  prawidłową  eksploatacją.  Od  1996  r.  Biblioteka  Uniwersytetu
Pedagogicznego należy do konsorcjum bibliotek wprowadzających system VTLS. Współpraca
bibliotekarzy  wdrażających  ten  system  koncentruje  się  między  innymi  wokół  zagadnień
opracowywania formatów opisu bibliograficznego dla różnych typów dokumentów, wymiany
opisów bibliograficznych, tworzenia i udostępniania baz danych (kartotek haseł wzorcowych
i  centralnego  katalogu  tytułów  czasopism)  oraz  tworzenia  i  udostępniania  centralnego
krajowego katalogu NUKat. Dane ilustrujące współpracę z NUKAT przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Statystyka współpracy Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego z NUKAT za rok 2009 

Rekordy
bibliograficzne

Rekordy egzemplarza Hasła przedmiotowe
do NUKAT

Hasła wzorcowe do
NUKAT

1752 30133 2360 331

Źródło: na podstawie sprawozdania z 2009 r.



Obecnie  istotnym  zadaniem  jest  koordynacja  współpracy  bibliotek  Krakowskiego
Zespołu  Bibliotecznego  z  narodowym  katalogiem  centralnym  NUKat.  Innym  ważnym
zagadnieniem jest  koordynacja  zakupu czasopism naukowych,  w szczególności  czasopism
zagranicznych  tak,  by  zapewnić  użytkownikom całego regionu dostęp  do jak  największej
liczby  tytułów.  W  ostatnim  czasie  z  inicjatywy  Krakowskiego  Zespołu  Bibliotecznego
opracowany  został  komputerowy  program  do  obsługi  statystyk  bibliotecznych.  Został
nazwany StatuS. Pozwala on na gromadzenie i sprawne przetwarzanie danych liczbowych
prezentujących aktywność biblioteki  we wszystkich przejawach jej  działalności.  Jest  także
narzędziem  wspomagającym  wprowadzanie  danych  do  ankiety  dotyczącej  Analizy
funkcjonowania bibliotek naukowych. Do zadań Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego należy
także, jak zauważyła w swym artykule Ewa Dobrzyńska-Lankosz, rozwiązywanie problemów
związanych z bieżącą działalnością bibliotek [1, s.  3].  Są wśród nich kwestie wynikające z
często zmieniających się i niespójnych aktów prawnych.

Uniwersytet  Pedagogiczny  w  Krakowie  jest  uczelnią  kształcącą  przede  wszystkim
przyszłych wychowawców i pedagogów, dlatego też bibliotekarze podejmują współpracę z
placówkami  oświatowo-wychowawczymi  przygotowując  dla  ich  wychowanków  konkursy
plastyczne,  czytelnicze,  wycieczki  do  Biblioteki,  podczas  których  zapoznają  się  z  pracą
bibliotekarza,  drogą  książki  oraz  z  najnowszymi  technologiami  stosowanymi  w
bibliotekarstwie. Poznawaniu innych placówek bibliotecznych służą organizowane cyklicznie
wycieczki  naukowe  do  innych  bibliotek  Krakowa  i  okolic,  mające  na  celu  wymianę
doświadczeń i  zapoznanie  się  z  cennymi  zbiorami.  Nierzadko  są  to  biblioteki  klasztorne,
których zbiory niejednokrotnie nie są udostępniane publicznie.

Bibliotekarze,  w  związku  z  awansami  na  stanowiska  kustoszy,  dzięki  nawiązanej
współpracy mogą odbywać praktyki zawodowe w innych bibliotekach naukowych Krakowa.

Respondenci  w  obu  rodzajach  ankiet  zaznaczali,  że  współpracują  z  bibliotekami
krajowymi. Jedynie w 3 ankietach podano, że nie jest podejmowana współpraca krajowa.
Takiej odpowiedzi na pytanie ankiety udzieliło 2 kierowników Bibliotek Instytutowych oraz 1
kierownik  Oddziału  Biblioteki  Głównej.  Bibliotekarze  poszczególnych  oddziałów  oraz
pracownicy  bibliotek  instytutowych,  jak  można  się  zorientować  z  odpowiedzi  na  pytanie
ankietowe:  „Czy  kierowana  przez  nich  jednostka  współpracuje  z  innymi  bibliotekami
krajowymi?”, wykazywali, że współdziałają głównie z oddziałami i bibliotekami o podobnym
profilu  zbiorów.  Współpraca  krajowa  przybiera  różne  formy,  jak  wypożyczenia
międzybiblioteczne, wymiana publikacji,  tworzenie wspólnych projektów badawczych oraz
wymiana  wydawnictw  informacyjno-promocyjnych.  Skalę  realizowanych  wypożyczeń
międzybibliotecznych ilustruje tabela 2.

Tab. 2. Liczba materiałów bibliotecznych sprowadzonych i wysłanych przez Bibliotekę
Główną Uniwersytetu Pedagogicznego w ramach usługi wypożyczeń bibliotecznych

Rok Sprawdzono Wysłano

2008 250 j. inw. 402 j. inw.

2009 183 j. inw. 333 j. inw.

Źródło: na podstawie sprawozdań z lat 2008-2009

Jak podawano w sprawozdaniach rocznych z lat 2004-2009, prowadzono wymianę publikacji
oraz informacji o wydawnictwach z 23 bibliotekami krajowymi.



Bibliotekarze  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Pedagogicznego  są  inicjatorami
założenia  Pedagogicznej  Biblioteki  Cyfrowej  [5;  6].  Uczestnikami  tego  projektu,  obok
Biblioteki  Głównej,  jest  Instytut  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu
Pedagogicznego,  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i
Książnica  Pedagogiczna  im.  Alfonsa  Parczewskiego  w  Kaliszu.  Pedagogiczna  Biblioteka
Cyfrowa  oferuje  dostęp  do  materiałów  dotyczących  szeroko  pojętej  pedagogiki  i  nauk
pokrewnych. Obejmuje monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje
Wydawnictwa  Naukowego  Uniwersytetu  Pedagogicznego,  materiały  konferencyjne  i
multimedia.  W  ramach  umowy  prezentowane  są  cenne  książki  i  czasopisma  bibliotek
uczestniczących  w  projekcie.  Dużym  osiągnięciem  było  nawiązanie  współpracy  z
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką i zdigitalizowanie oraz udostępnienie w Pedagogicznej
Bibliotece Cyfrowej w formacie DjVu liczącego 2797 kart  katalogu Księgozbioru Wyższych
Kursów dla kobiet zorganizowanych w 1868 r. przez Adriana Baranieckiego [8].

Prowadząc  działalność  marketingową  Biblioteka  Uniwersytetu  Pedagogicznego
wymienia się też materiałami informacyjno-promocyjnymi z innymi bibliotekami w regionie
jak i kraju.

Biblioteka  od  wielu  lat  współpracuje  z  instytucjami  zagranicznymi  takimi  jak:
Bibliothek  der  Padagogisschen  Hochschule  we  Freiburgu,  Biblioteką  Państwowego
Uniwersytetu  Humanistycznego w Moskwie,  ze  Slovenską Knihovną  w Pradze,  Library  of
Congress w Waszyngtonie, Teachers College Columbia University w Nowym Jorku, Rosyjską
Biblioteką Narodową w Sankt Petersburgu, Fachbibliothek für Mathematik Universitat Graz
oraz Biblioteca della Pontificia Universita Urbaniana w Rzymie. Dzięki wymianie i nawiązanej
współpracy księgozbiór Biblioteki co roku poszerza się o wiele pozycji inwentarzowych, co
zilustrowano w tabeli 3.

Tab. 3. Liczba bibliotek zagranicznych, z którymi biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego
współpracowały w latach 2004-2009

Rok Liczba bibliotek
zagranicznych, z którymi

współpracowały biblioteki UP

Liczba jednostek
inwentarzowych otrzymanych

w całym systemie
biblioteczno-informacyjnym

2004 6 634

2005 6 1638

2006 7 9464

2008 6 3794

2009 6 5951

Źródło: opracowanie własne

Współpraca  obejmuje  także  wymianę  pracowników.  W  ramach  wymiany
doświadczeń zawodowych bibliotekarze przebywali  na jedno- i  dwutygodniowych stażach
zawodowych m.in. w National Library of Scotland, Bodlein Library w Oxfordzie, Bibliotek der
Padagogischen  Hochschule  we  Freiburgu  oraz  Nottingham  Trent  University,  a  Biblioteka
Główna  gościła  przedstawicieli  wymienionych  Bibliotek.  Za  pośrednictwem  programu
ERASMUS bibliotekarze odbywają staże zagraniczne, m.in. w bibliotekach Austrii, Hiszpanii
czy Włoch. Dzięki kontaktom z Deutsches Bibliotheksinstitut w Berlinie otrzymano w darze



kserokopiarkę oraz środki finansowe, które pozwoliły na zakup wydawnictw dla wszystkich
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego.

Różnorodne  formy  współpracy  bibliotekarzy  nie  tylko  umożliwiają  wymianę
doświadczeń,  kształcenie  się,  organizowanie  różnych  form  pracy  czy  rozwiązywanie
problemów,  ale  także  pozwalają  na  kształtowanie  wizerunku  zawodu  i  walkę  o  prawa
bibliotekarzy. Jedna z osób ankietowanych, kierująca biblioteką instytutową, zwróciła uwagę
właśnie na tę kwestię, podkreślając jej istotne znaczenie.

Podsumowując,  należy  stwierdzić,  że  rozwijający  się  Internet  daje  przeogromne
możliwości  wzajemnego  kontaktu  ludzi  z  niego  korzystających.  Sieć  www  i  poczta
elektroniczna zrewolucjonizowały sposób komunikacji na całym świecie. Bibliotekarze, w tym
również bibliotekarze Uniwersytetu Pedagogicznego, jako grupa zawodowa wprowadzająca
nowe technologie do swojej pracy, aktywnie uczestniczą w tworzeniu zawartości serwisów
internetowych. Utrzymują oni ze sobą nawzajem oraz z użytkownikami kontakty poprzez e-
maile, listy dyskusyjne czy serwisy społecznościowe [7, s. 165-166].

Przedstawione  informacje  potwierdzają,  że  bibliotekarze  Uniwersytetu
Pedagogicznego  w  Krakowie,  w  celu  zwiększenia  efektywności  usług  informacyjno-
bibliotecznych, ochrony i zachowania zbiorów, podwyższania swych kwalifikacji zawodowych
oraz  rozwijania  prac naukowo-badawczych  w dziedzinie  bibliotekarstwa podejmują różne
formy współpracy, wewnątrzbibliotecznej,  z  bibliotekarzami zatrudnionymi w bibliotekach
lokalnych, krajowych i zagranicznych oraz z ośrodkami kształcenia zawodowego, uczestniczą
także w pracach stowarzyszeń i organizacji zawodowych. Współpraca ta obejmuje wszystkie
sfery działalności bibliotecznej. Stąd na pytanie: „Czy są jakieś sfery działalności bibliotecznej,
które powinny zostać objęte współpracą?”, wszyscy kierownicy Oddziałów Biblioteki Głównej
nie  udzielili  odpowiedzi.  Jedynie  4  kierowników  bibliotek  wydziałowych  i  Instytutowych
wskazało na działalność promocyjno-informacyjną. Ich zdaniem ważne jest zwrócenie uwagi
na lepsze komunikowanie między bibliotekarzami zarówno poziome jak i pionowe.
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Anna Walczak1

Współpraca Biblioteki Gdańskiej PAN i Biblioteki Stacji
Naukowej PAN w Rzymie (Accademia Polacca delle Scienze.

Biblioteca e Centro di Studi a Roma)

Obie  tytułowe  instytucje  mają  status  tzw.  pomocniczych  placówek  naukowych
Polskiej Akademii Nauk. Biblioteka Gdańska PAN mieści się w grupie: Archiwa, Biblioteki –
oprócz  niej,  w  tej  grupie  znajdują  się  cztery  inne  instytucje  z  Krakowa,  Warszawy  i
Kórnika/Poznania.  Placówka rzymska, wraz z pięcioma innymi, mieści się w grupie: Stacje
naukowe  PAN  za  granicą.  Zgodnie  z  informacją  ze  strony  internetowej  PAN  pozostałe
zlokalizowane  są  w  Brukseli,  Berlinie,  Moskwie,  Paryżu  i  Wiedniu  [8].  Obie  pozostają  w
służbie nauki ale różnią się historią, organizacją oraz zbiorami.

Książnica  gdańska  gromadzi  zbiory  nieprzerwanie  od  ponad  400  lat,  mimo  tylu
historycznych zawirowań. Oficjalnie została założona w 1596 r. jako Biblioteka Rady Miasta
Gdańska (Bibliotheca Senatus Gedanensis). Bazą do jej powstania był, podarowany Radzie w
1591 r., księgozbiór włoskiego markiza zawierający ponad 1000 znakomitych dzieł. Pierwsza
siedziba Biblioteki  mieściła  się  w klasztorze  franciszkanów przy kościele  św.  Trójcy,  obok
istniejącej  już  miejskiej  szkoły  reformacyjnej,  przekształconej  w  1580  r.  w  Gimnazjum
Akademickie. Na stanowisko pierwszego bibliotekarza, który miał zorganizować Bibliotekę i
zewidencjonować księgozbiór, Rada Miasta powołała Daniela Asaricusa, pisarza – profesora
Gimnazjum.  Założona  przez  niego  księga  inwentarzowa  Index  Librorum,  w  której
dokonywano wpisów aż do 1782 r., jest do dziś ważnym źródłem do badań nad dziejami
książnicy  gdańskiej.  W  rok  po  oficjalnym  założeniu,  czyli  w  1597  r.,  po  raz  pierwszy
przeznaczono z kasy miejskiej środki finansowe na nabytki dla Biblioteki. Pierwszym zakupem
było ponad 500 cennych dzieł ze spuścizn trzech gdańskich uczonych i bibliofilów (teologa,
prawnika i historyka). Dodatkowo Rada Miasta Gdańska wydała w 1660 r. rozporządzenie o
obowiązku  przekazywania  do  zbiorów  Biblioteki  jednego  egzemplarza  każdego  druku
tłoczonego  w  gdańskich  oficynach.  Dzięki  temu  w  Bibliotece  znalazła  się  kompletna
produkcja wydawnicza Gdańska XVI-XVIII wieku. Troszczono się o regularny dopływ druków
tłoczonych w oficynach typograficznych Prus Królewskich i  Książęcych, głównie w Elblągu,
Toruniu  i  Królewcu.  Istotnym  sposobem  powiększania  księgozbioru  były  darowizny  oraz
zapisy testamentowe gdańszczan i osób spoza Gdańska.

W XIX wieku siedziba Biblioteki została przeniesiona do kościoła św. Jakuba. Kolejna
przeprowadzka  nastąpiła  w  1905  r.,  do  zbudowanego  w  pobliżu  specjalnego  budynku,
zaprojektowanego na potrzeby biblioteczne przez Karla  Kleefelda.  Równo sto lat  później,
czyli  w 2005 r.,  oddano do użytku nowy gmach projektu Narcyza  Sienkiewicza i  od tego
momentu Biblioteka Gdańska funkcjonuje w dwóch, blisko siebie położonych budynkach. Do
innych ważnych wydarzeń w historii Biblioteki należały: włączenie w struktury PAN w 1955 r.,
wydanie  pierwszego  numeru  własnego  rocznika  Libri  Gedanenses w  roku  1968  oraz
wdrożenie systemu VTLS do opracowania zbiorów i tworzenia katalogów w 1999 r.

1 mgr  Anna  Walczak,  Kierownik  Działu  Opracowania  Druków  Nowych  Biblioteki  Gdańskiej  PAN,  e-mail:
a.walczak@wenus.bgpan.gda.pl



W grudniu 2009 r. w Bibliotece pracowało 76 pracowników pełnozatrudnionych i 30
osób  na  etatach  niepełnych.  Stan  zbiorów,  według  bibliotecznych  ksiąg inwentarzowych
wynosił  niemal  570 tys.  druków zwartych nowych z  okresu XIX-XXI  wieku,  ponad 93 tys.
druków ciągłych z tego samego okresu i ponad 180 tys. różnego typu zbiorów specjalnych
[9]. Ilość i jakość zbiorów daje możliwość prowadzenia wszechstronnych badań.

Fot. 1. Palazzo Doria (drugi z prawej, z zegarem) – to tutaj w jednym z wielkich
arystokratycznych mieszkań mieści się od roku 1938 siedziba Stacji

Źródło: fot. własna

W roku 1921 hrabia Józef F. Michałowski [3], wówczas mieszkający od kilku lat w
Rzymie, ofiarował Polskiej Akademii Umiejętności własny księgozbiór, przeznaczając go na
użytek naukowców polskich prowadzących badania w Archiwach Watykańskich, w ramach
tzw. Expeditio Romana.

Jako  datę  powstania  Stacji  Naukowej,  której  Biblioteka  włoska  do  dzisiaj  jest
integralną częścią, przyjmuje się rok 1927. Bibliotekarzem i faktycznym dyrektorem został
sam Michałowski. Pierwszą siedzibą było Hospicjum przy Kościele Polskim św. Stanisława na
via Botteghe Oscure. W roku 1938, Stacja wraz z Biblioteką przeniosła się do nowej siedziby,
w której znajduje się do dzisiaj, przy Vicolo Doria 2 (fot. 1). To doskonały adres, serce Rzymu
–  w  pobliżu  Kapitolu  i  Forum  Romanum,  Placu  Weneckiego  i  via  del  Corso. W  okresie
przedwojennym  Stacja  wzbogaciła  się  o  unikalny  zbiór  ok.  60  tys.  fotografii  dzieł  sztuki
europejskiej, zachowanych do dzisiaj w dobrym stanie, w oryginalnych skrzynkach. Był to dar
hrabiego  Karola  Lanckorońskiego.  Drugi  godny  odnotowania  dar  przekazany  został  przez
spadkobierców profesora Bronisława Gubrynowicza ze Lwowa i wzbogacił Bibliotekę o dzieła
literatury polskiej. Okres II wojny światowej i lata bezpośrednio po niej, choć księgozbiór nie
uległ zniszczeniu, był czasem ciężkich prób dla Stacji.

Kolejnymi,  po  Michałowskim,  na  stanowisku  dyrektora  Stacji  byli:  prof.  Kazimierz
Bulas – archeolog i  historyk sztuki  starożytnej,  prof.  Bronisław Biliński  – filolog i  historyk
(pełnił  tę  funkcję  przez  28  lat),  prof.  Krzysztof  Żaboklicki  –  italianista,  prof.  Elżbieta
Jastrzębowska – archeolog oraz prof. Leszek Kuk – historyk.



Obecnie Stacja organizuje spotkania naukowe, których tematyka dotyka najczęściej
związków  polsko-włoskich  o  charakterze  kulturalnym,  politycznym,  itp.  Dla  przykładu  w
kwietniu 2010 r. przygotowana została dwudniowa sesja z udziałem polonistów włoskich pt.
„Awangardy i tradycje XX i XXI wieku między Polską, Włochami a Europą (Historia – Kultura –
Język  –  Literatura)”  [1].  Odbiorcami  Biblioteki  są  głównie  badacze  kontaktów  polsko-
włoskich, włoska Polonia, a ostatnio coraz częściej również studenci polscy przebywający w
Rzymie w ramach programu Erasmus.

Od roku 1958 prowadzona jest seria wydawnicza  Conferenze – Accademia Polacca
delle Scienze, w której każde wydanie ma swój własny tytuł. Tomy najczęściej publikowane są
w języku włoskim, niekiedy w języku francuskim i angielskim. Podstawową tematyką serii jest
historia  nauki,  historia  polskiego  życia  intelektualnego,  polskiej  cywilizacji  i  wzajemnych
stosunków polsko-włoskich i włosko-polskich.

W maju 2009 r. na adres Dyrektora Biblioteki Gdańskiej, dr Marii Pelczar wpłynął list,
którego nadawcą był dr hab. Leszek Kuk – historyk z wykształcenia, profesor UMK, autor prac
m.in. o Wielkiej Emigracji [5 ; 6] i polskiej polityce zagranicznej po 1989 r. [4], od 1 lutego
2009  r.  pełniący  obowiązki  Dyrektora  rzymskiej  Stacji  PAN.  Z  treści  listu  wyłania  się
świadomość wartości księgozbioru i zatroskanie o przyszłość Biblioteki. Nowy Dyrektor uznał
za słuszne i  ważne uzyskanie opinii  spoza Stacji,  z  zewnątrz,  jako zdania bezstronnego w
kwestiach:  określenia  stanu  księgozbioru,  realizowanych  dotychczas  prac  bibliotecznych,
próby  wytypowania  zadań  najważniejszych  w  obecnej  kadencji.  W  wyniku  prowadzonej
korespondencji  ustalono, że we wrześniu, w  tym właśnie celu wydelegowany zostanie do
Rzymu jeden pracownik z Biblioteki Gdańskiej PAN – autorka tekstu.

Biblioteka  rzymska  ma  charakter  prezencyjny.  Księgozbiór,  w  liczbie  ok.  35  tys.
woluminów, ustawiony jest na półkach według układu działowego, wspólnie druki zwarte i
czasopisma.  Wspomniana  już  seria  Conferenze jest  wyodrębniona.  Stan  zachowania
księgozbioru jest dobry. W miejscu niedostępnym dla czytelników (Magazzino) ulokowane są
oba  przedwojenne,  cenne  dary  –  spadkobierców  prof.  Gubrynowicza  i  hrabiego
Lanckorońskiego oraz stare druki.

Po  podsumowaniu  obserwacji  zebranych  podczas  krótkiego  pobytu  wytypowano
najważniejsze zadania, tj.:

1. Zaplanowanie i przeprowadzenie skontrum całości zbioru;
2. Wdrożenie  zintegrowanego systemu bibliotecznego (np.  VIRTUA),  z  jednoczesnym

określeniem kolejności wprowadzanych opisów bibliograficznych;
3. Precyzyjne określenie profilu gromadzenia zbiorów;
4. Zbudowanie nowej strony www Stacji, w tym Biblioteki.

Ponadto  uznano,  że  powinna  być  również  rozważona  budowa  kolekcji  cyfrowej
Biblioteki, której początkiem mogłyby być wspominane już przedwojenne dary.

Odnośnie zadania pierwszego,  tj.  zaplanowania i  przeprowadzenia skontrum zbioru,
podczas  wrześniowego  pobytu  autorki  w  rzymskiej  Bibliotece  sprawdzono,  wespół  z
pracownikiem,  stan  działu  Naukoznawstwo.  Porównano  stan  faktyczny  z  zapisami
inwentarzowymi  i  kartami  katalogowymi.  Wnioski,  jakie  wypłynęły  podczas  tych  prac,
powinny być przydatne przy sprawdzaniu innych działów. Obie strony miały świadomość, że
szczególnie  zadanie  nr  2  (wdrożenie  zintegrowanego  systemu  bibliotecznego)  wymaga
podjęcia współpracy sformalizowanej,  co nie tylko byłoby szybką reakcją na wyrażone w
liście prof.  Kuka z maja 2009 r.  zaniepokojenie niskim poziomem informatyzacji  katalogu
zbiorów  zgromadzonych  w  Stacji  w  Rzymie,  ale  również  wyrażeniem  przekonania,  że  w



nowoczesnym  bibliotekarstwie  żadna  biblioteka  nie  działa  sama,  szczególnie  w  zakresie
elektronicznego opracowania zbiorów.

Rozpoczęto współpracę w celu opracowania zbiorów bibliotecznych o dużej wartości
źródłowej i merytorycznej należących do Stacji i upowszechnienia informacji o nich poprzez
nowoczesny katalog online. Jednocześnie, w momencie rozpoczęcia współpracy, wzrastało
uczestnictwo bibliotek Polskiej Akademii Nauk w centralnym katalogu NUKAT, poszerzając
informacje o posiadanych przez nie zbiorach, niekiedy – jak widać, mocno rozproszonych.
Nie bez znaczenia jest też fakt wzmocnienia wizerunku Biblioteki jako partnera firmy VTLS
Inc.,  o czym mogliśmy się przekonać w trakcie rozmów prowadzonych z najważniejszymi
przedstawicielami  tej  firmy  podczas  ich  pobytu  w  Gdańsku,  w  ramach  23.  spotkania
użytkowników systemu VIRTUA z Europy,  Bliskiego Wschodu i  Afryki  (23rd Annual  EMEA
Users’Group Meeting, czerwiec 2009).

Biblioteka Gdańska PAN, w której elektronicznemu opracowaniu podlegają wszystkie
typy dokumentów łącznie ze starymi drukami i dokumentami kartograficznymi, zaoferowała
miejsce na własnym serwerze i  bazę danych jako miejsce wspólnej pracy z wydzieleniem
podlokalizacji  dla  Biblioteki  Stacji  w  Rzymie,  instalację  sprawdzonego  systemu  VIRTUA,
opiekę  administracyjno-techniczną,  opiekę  merytoryczną  oraz  szkolenia.  Zanim  sami
zdecydowaliśmy o zachowaniu jednej bazy, konsultowaliśmy różne opcje z firmą VTLS Inc.,
jako właścicielami systemu. Na początku grudnia 2009 przybyła do Polski, na dwutygodniową
praktykę bibliotekarka ze Stacji PAN w Rzymie. Czas jej pobytu został zorganizowany tak, by
po  powrocie  do  Rzymu  mogła  podjąć  samodzielną  pracę  w  VIRTUI.  To  młoda,  dobrze
przygotowana do zawodu osoba,  z kilkuletnią praktyką w dużej bibliotece akademickiej –
jednak praca za granicą, w sytuacji ograniczonych kontaktów ze środowiskiem bibliotecznym
stwarza  zupełnie  inne  warunki.  W  Gdańsku  przeszła  szkolenie  w  obrębie  opracowania
formalnego dokumentów zwartych, ciągłych i dokumentów elektronicznych. Poznała zasady
tworzenia rekordów dla haseł wzorcowych i rekordu zasobu. Szkolenie obejmowało również
zakres opracowania przedmiotowego z wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA,
zasady  kopiowania z bazy NUKAT i  zasady wprowadzania danych w systemie VIRTUA do
obszaru roboczego bazy NUKAT. Program zajęć musiał  być zgodny z profilem szkoleń dla
bibliotekarzy z bibliotek przystępujących do współpracy z  NUKAT.  Dodatkowo,  w ramach
pobytu,  zaprojektowano i  zrealizowano spotkanie z informatykami  administrującymi bazę
lokalną Biblioteki Gdańskiej PAN oraz spotkanie z pracownikami Działu Zbiorów Specjalnych
w celu ogólnego zapoznania się ze szczególnym charakterem tego rodzaju zbiorów.

Kolejnym  etapem  było  dopełnienie  pozostałych  formalności,  czyli  podpisanie
Porozumienia  o  współpracy  czynnej  między  Biblioteką Stacji  Naukowej  PAN w Rzymie  a
Centrum NUKAT w Warszawie oraz przyznanie symbolu Bibliotece rzymskiej przez Bibliotekę
Narodową, a ściślej Zakład Katalogów Centralnych BN. Raz nadany symbol jest używany w
odpowiednich  polach  elektronicznego  opisu  katalogowego,  wskazując  lokalizację  danej
książki  i  autora  opisu  katalogowego.  Ustalono  czytelny  symbol:  ROMA  PAN.  Po  jego
oficjalnym ukazaniu  się  w adresowej  e-bazie  BN –  Informator  o  bibliotekach  w Polsce  –
mogły zostać przygotowane loginy i hasła do bazy NUKAT. Na rzymskim stanowisku pracy
został  zdalnie  zainstalowany  system  VIRTUA,  ustawiono  również  potrzebne  opcje  i
przygotowano formularze konieczne do wprowadzania danych. W końcu stycznia 2010 r., na
stronie NUKATu, w zakładce informującej o bibliotekach współpracujących, po raz pierwszy
ukazała się Biblioteka Stacji  Naukowej PAN w Rzymie (Accademia Polacca delle Scienze a
Roma. Biblioteca) wieńcząc okres przygotowań.



10 marca 2010 r. z bazy NUKAT został skopiowany pierwszy rekord książki ze zbiorów
zlokalizowanych w Rzymie. Był to Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego autorstwa
Jarosława Mikołajewskiego, skądinąd doskonałego italianisty i dyrektora Instytutu Polskiego
w Rzymie. W sytuacji  pracy w jednej bazie i  w celu uniknięcia nieporozumień, na stronie
startowej  katalogu  VIRTUA  Biblioteki  Gdańskiej  PAN  natychmiast  umieszczona  została
informacja,  iż egzemplarze z lokalizacją:  RZYM – Stacja  Naukowa PAN, są niedostępne w
Gdańsku. W pierwszym miesiącu współpracy utworzone zostały 104 rekordy egzemplarza
zbiorów  zgromadzonych  w  siedzibie  Biblioteki  w  Rzymie.  To  niewiele,  ale  prace  zostały
rozpoczęte.  Docelowo  będziemy  dążyć  do  tego,  by  istniała  samodzielna  strona  katalogu
Stacji  –  jednak  musi  on  być  „napełniony”  danymi.  Prowadzenie  katalogu  to  podstawa
wzajemnej  współpracy,  wierzymy  jednak,  że  to  nie  jest  jedyny  jej  element.  Podejmując
próbę określenia rozpoczętej współpracy można powiedzieć, że jest to kooperacja na kilku
równoległych  poziomach  –  współpracy  elektronicznej,  instytucjonalnej,  w  skali
międzynarodowej, a także indywidualnej – bibliotekarzy. Nic nie tracimy, zyskujemy wiele –
w dodatku bez nadprogramowych nakładów finansowych.

Być  może  „musiało”  dojść  do  tej  współpracy,  skoro  historia  tak  ułożyła  losy  obu
bibliotek, że u zarania Biblioteki Gdańskiej był zbiór Włocha Giovanni Bernardino Bonifacio,
marchese  d'Oria,  siedziba  Biblioteki  w  Rzymie  od  lat  mieści  się  w  Palazzo  Doria, a
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Gdańskiej wydawało przez kilka lat nieregularny periodyk o
tytule „D'Oriana : awiza biblioteczne”.
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Elżbieta Kopyś1

Przykłady współdziałania bibliotek w ramach istniejącego
systemu biblioteczno-informacyjnego

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jednolity  system  biblioteczno-informacyjny  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  tworzą:
główna biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli Biblioteka Jagiellońska (BJ), Biblioteka
Medyczna  Collegium  Medicum  (BM)  oraz  biblioteki  wydziałowe,  instytutowe  a  także
biblioteki poszczególnych katedr i zakładów. Zarówno Biblioteka Jagiellońska, jak i Biblioteka
Medyczna  Collegium  Medicum  posiadają  status  pozawydziałowych  jednostek
organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W skład systemu biblioteczno-informacyjnego na dzień 31 grudnia 2009 r. wchodziło
– oprócz Biblioteki  Jagiellońskiej  – 46 bibliotek o różnym statusie, z czego we wspólnym
systemie komputerowym VTLS/Virtua funkcjonowało 38 bibliotek [7]. Dane te nie obejmują
Biblioteki Medycznej Collegium Medicum, która została włączona do systemu biblioteczno-
informacyjnego uczelni w 1993 r. Wówczas nastąpiło połączenie dwóch krakowskich uczelni:
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej.

Istnienie systemu biblioteczno-informacyjnego na uczelni  zostało  sformułowane w
art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr
164, poz. 1365 z póź. zm.). Art. 88 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, iż:

 na  uczelni  działa  system biblioteczno-informacyjny;  jest  to  obowiązkowy  element
struktury organizacyjnej,

 podstawę uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego stanowi biblioteka,
 organizację  i  funkcjonowanie  systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,  w tym

zasady korzystania z niego przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami lub
studentami uczelni, określa statut [6, s. 3-4].
Ustawodawca nie wprowadził  w art.  88 określenia „biblioteka główna uczelni”,  co

powoduje – jak zauważa Bolesław Howorka – brak sprecyzowania miejsca biblioteki głównej
w  strukturze  uczelni  oraz  jej  zadań.  W  samej  ustawie  został  również  pominięty
ogólnouczelniany  charakter  biblioteki  głównej  [6,  s.  4].  O  znaczeniu  i  funkcji  Biblioteki
Jagiellońskiej  w  strukturze  organizacyjnej  uczelni  mówi  rozdział  4,  par.  68  statutu
Uniwersytetu Jagiellońskiego, który uściśla, iż „Biblioteka Jagiellońska jest biblioteką główną i
wraz z innymi bibliotekami Uniwersytetu tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny”
[1, s. 29].

W odniesieniu do Biblioteki Jagiellońskiej istotne wydaje się to, iż pełni ona funkcje
biblioteki narodowej, a jej zbiory stanowią narodowy zasób biblioteczny. Stąd, zarówno z
uwagi na szerokie spektrum dziedzin nauki reprezentowanych na poszczególnych wydziałach
uczelni, jak i z uwagi na szczególny charakter samej Biblioteki Jagiellońskiej, zbiory znajdujące
się  w uczelnianym  systemie  biblioteczno-informacyjnym  zapewniają  dostęp  do ogromnej
ilości  wszechstronnej  informacji.  Ponadto,  Biblioteka  Jagiellońska  będąc  także  biblioteką
naukową wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

1 mgr Elżbieta Kopyś, Biblioteka Jagiellońska, e-mail: elzbieta.kopys@uj.edu.pl

mailto:elzbieta.kopys@uj.edu.pl


Biblioteki  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  wchodzące  w skład  systemu biblioteczno-
informacyjnego,  prowadzą  współpracę  w różnych  zakresach  działalności  bibliotecznej.  W
ciągu  ostatnich  dwóch dekad  do  gwałtownego  poszerzenia  tej  współpracy  przyczynił  się
intensywny rozwój  coraz doskonalszych technologii  informatycznych,  które otwarły  nowe
perspektywy  usług  bibliotecznych,  co  w  konsekwencji  doprowadziło  do  znacznego
polepszenia jakości usług bibliotecznych oferowanych przez biblioteki.

Jednym  z  przejawów  współdziałania  bibliotek  wchodzących  w  skład  systemu
biblioteczno-informacyjnego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  jest  współtworzenie
Komputerowego  Katalogu  Zbiorów  Bibliotek  (KKZB).  Budowa  tego  katalogu  została
rozpoczęta  2  stycznia  1994  r.,  kiedy  to  Biblioteka  Jagiellońska  rozpoczęła  katalogowanie
swoich zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym VTLS [7].

Podwaliny do pracy nad tworzeniem wspólnego katalogu zostały położone poprzez
zapoczątkowanie procesu komputeryzacji Biblioteki Jagiellońskiej. Proces ten rozpoczął się
już  w  1975  r.  przystąpieniem  BJ  do  regionalnego  systemu  informacyjnego  bibliotek
krakowskich  KRAKUS  (Krakowski  Abonencki  Kombinat  Informacyjny  Użytkowników
Stowarzyszonych)  [5,  s.  297].  W  latach  następnych,  w  trosce  o  usprawnienie  obsługi
czytelnika, wprowadzano zautomatyzowane niezależne podsystemy, które jednak dotyczyły
tylko  określonych  wycinków  działalności  Biblioteki,  np.  komputerowy  system  ewidencji
opraw  książek  i  czasopism,  czy  też  system  ewidencji  zamówień  i  nowych  nabytków
zagranicznych  druków  zwartych  i  serii.  Z  czasem  uświadomiono  sobie  potrzebę
wprowadzenia zintegrowanego systemu komputerowego obejmującego wszystkie procesy
działalności bibliotecznej.

Na początku 1992 r.  dyrektor  Biblioteki  Jagiellońskiej  w porozumieniu z  władzami
rektorskimi  podjął  decyzję  o  zakupie  kompleksowego  zautomatyzowanego  systemu
bibliotecznego  Virginia  Tech.  Library  System  (VTLS)  z  dostępem  do  niemal  wszystkich
modułów.  Biblioteka  Jagiellońska  mogła  liczyć  na  merytoryczną  pomoc  Biblioteki
Uniwersyteckiej w Bochum oraz na sfinansowanie zakupu sprzętu i oprogramowania przez
amerykańską fundację The Andrew W. Mellon Foundation [5, s. 302-303].

Podjęcie przez Bibliotekę Jagiellońską decyzji o zakupie systemu VTLS przesądziło o
zintegrowaniu całej  sieci  uczelnianej,  łącznie z bibliotekami wydziałowymi, instytutowymi,
katedr  i  zakładów,  w  tym  właśnie  systemie.  Tak  więc,  można  tutaj  mówić  niejako  o
narzuceniu przez główną bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego – wybranego wcześniej –
komputerowego  zintegrowanego  systemu  bibliotecznego  pozostałym  bibliotekom
uczelnianym [2, s. 131].

Obecnie  Komputerowy  Katalog  Zbiorów  Bibliotek  UJ  jest  współtworzony  przez
Bibliotekę  Jagiellońską,  Bibliotekę  Medyczną  CM oraz  biblioteki  wydziałowe, instytutowe,
katedr i zakładów UJ – metodą współkatalogowania. Podjęcie tego rodzaju współdziałania
wymagało  od  bibliotek  instytutowych  wielu  przygotowań  koncepcyjnych,  modernizacji
sprzętu  oraz  konieczności  przeprowadzenia  szkoleń  bibliotekarzy  odpowiedzialnych  w
przyszłości za współkatalogowanie. Stąd, od samego początku budowy KKZB elementarne
znaczenie miał proces szkolenia pracowników, najpierw Biblioteki Jagiellońskiej, a następnie
bibliotekarzy  bibliotek  instytutowych.  Nadzór  organizacyjny  nad  przebiegiem  szkoleń
sprawował,  nie  istniejący  obecnie  w  strukturze  organizacyjnej  Biblioteki  Jagiellońskiej,
Oddział Bibliotek Instytutowych (OBI).

Szkolenia bibliotekarzy z bibliotek instytutowych zostały rozłożone na kilka etapów i
odbywały się w Bibliotece Jagiellońskiej w trzech oddziałach, mianowicie w:

 Oddziale Bibliotek Instytutowych (OBI) UJ,



 Oddziale Opracowania Druków Zwartych, Nowych BJ,

 Oddziale Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych [2, s. 136].
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek został ostatecznie udostępniony czytelnikom

po raz  pierwszy  1  października 1994 r.  Początkowo korzystanie  z  niego odbywało  się  za
pośrednictwem komputerów mieszczących się w budynku BJ,  jak również w trybie online
przez telnet, natomiast od 1998 r. również za pomocą przeglądarki internetowej. Obecnie
dostęp do Katalogu możliwy jest wyłącznie przy użyciu przeglądarki internetowej [7].

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek udostępniony czytelnikom w 1994 r. służył
początkowo wyłącznie do sprawdzania,  czy dana pozycja znajduje się  w bibliotece. Samo
zamawianie  odbywało  się  w  tradycyjny  sposób,  przy  użyciu  papierowych  formularzy
zamówień,  czyli  rewersów.  Z  czasem  następowało  podłączanie  kolejnych  modułów:
zamawiania, rezerwowania, dostępności. Na przestrzeni lat komputeryzacją zostały objęte
wszystkie  podstawowe  procesy  biblioteczne,  tj.  gromadzenia,  opracowania,  informacji  o
zbiorach i udostępniania. Z konieczności przeprowadzono również szereg zmian w organizacji
pracy. W chwili obecnej w katalogu wykorzystywane są cztery moduły:

 katalogowania,
 kartoteki haseł wzorcowych,

 kontroli wpływu czasopism,
 rejestracji wypożyczeń, zwrotów i rezerwacji [7].

Przyrost  komputerowego  opracowania  zbiorów  powstały  na  przestrzeni  dwóch  lat  w
Bibliotece Jagiellońskiej oraz bibliotekach instytutowych obrazuje rysunek 1.

Rys. 1. Liczba rekordów powstałych w Bibliotece Jagiellońskiej oraz bibliotekach
instytutowych w latach 2006-2007
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Przedstawiony  na  rysunku  1  przyrost  komputerowego  opracowania  zbiorów  w
Bibliotece Jagiellońskiej oraz bibliotekach instytutowych obejmuje: rekordy bibliograficzne
(tytuły), rekordy egzemplarza oraz rekordy zasobu (liczbę tomów). Nie obejmuje tworzonych
rekordów  kartoteki  haseł  wzorcowych  (khw).  Wykres  nie  uwzględnia  także  danych
statystycznych Biblioteki Medycznej oraz bibliotek zakładowych Collegium Medicum UJ [4, s.
344; 3, s. 233].

O ile przyrost rekordów utworzonych w Bibliotece Jagiellońskiej na przestrzeni dwóch
lat  uległ  niewielkiemu  wzrostowi,  o  tyle  przyrost  rekordów  w  odniesieniu  do  bibliotek



instytutowych jest znacznie wyraźniejszy. Trzeba jednak pamiętać, iż w 2006 r. we wspólnym
systemie  VTLS/Virtua  pracowały  32  biblioteki  instytutowe,  natomiast  w  2007  r.  już  34
biblioteki.  Od  początku  powstania  Komputerowego  Katalogu  Zbiorów  Bibliotek,  do
współpracy  przy  tworzeniu  wspólnej  bazy  katalogowej,  przystępowały  w  każdym  roku
kalendarzowym  kolejne  biblioteki  instytutowe.  Na  rysunku  widać  wyraźnie  niewątpliwie
ogromny wkład bibliotek instytutowych w tworzenie KKZB. W wyniku współpracy bibliotek
sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu katalog ten jest znacząco zasilany rekordami
powstałymi dzięki pracy bibliotekarzy instytutowych.

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ koegzystuje w Bibliotece Jagiellońskiej z
katalogami tradycyjnymi (kartkowymi). BJ zarządza KKZB pod względem jakości danych, ich
bezpieczeństwa  oraz  wszelkiej  obsługi  informatycznej.  Nie  ingeruje  natomiast  w  zasięg
chronologiczny wydań katalogowanych przez poszczególne biblioteki dokumentów [7].

Innym  przejawem  współpracy  w  ramach  jednolitego  systemu  biblioteczno-
informacyjnego  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  jest  kooperacja  bibliotek  w  zakresie
partycypacji kosztów zakupu usługi sieciowego dostępu do baz danych. O ważności zasobów
sieciowych dla środowiska akademickiego nie trzeba już dzisiaj nikogo przekonywać. Jednak
niewspółmiernie  szybkie  tempo  wzrostu  zasobów  elektronicznych  w  stosunku  do
tradycyjnych powoduje zwielokrotnienie problemów związanych z nabyciem tych zasobów
oraz w dalszej konsekwencji z opracowaniem i udostępnianiem. Jednym z tych problemów
jest  kwestia  nakładów  finansowych  lub/i  ich  proporcji  ponoszonych  przez  poszczególne
biblioteki funkcjonujące w ramach jednego systemu biblioteczno-informacyjnego.

Czynniki  decydujące  o  zakupie  usługi  sieciowego  dostępu  do  zasobów
elektronicznych  są  dwojakiego  rodzaju.  Z  jednej  strony  decydujące  znaczenie  przy
podejmowaniu decyzji mają potrzeby zgłaszane przez pracowników i studentów macierzystej
uczelni oraz merytoryczna wartość i przydatność zawartości danej bazy. W praktyce jednak,
znaczący  wpływ  na  zakup  bądź  rezygnację  z  niego  mają  uwarunkowania  ekonomiczne.
Bardzo  często  otwarte  pozostaje  pytanie,  kto  zapłaci?  Czy  zakup  ma  być  dokonany  ze
środków  ogólnouczelnianych,  czy  ze  środków  konkretnego  wydziału,  najbardziej
zainteresowanego zakupem danej bazy ze względu na jej profil?

Dostęp  do  zakupionych  baz  online  możliwy  jest  ze  wszystkich  stanowisk
komputerowych  Uniwersytetu  zgodnie  z  podanym  zakresem  IP  dla  całej  społeczności
akademickiej.  Stąd  powstała  konieczność  konkretyzacji  kwestii  finansowych  pomiędzy
Biblioteką Jagiellońską a Biblioteką Medyczną Collegium Medicum dotyczących partycypacji
w  kosztach  zakupu  niektórych  baz.  Porozumienie  –  w nowej  wersji  –  odnoszące  się  do
organizacji  i  finansowania  zakupu  usługi  sieciowego  dostępu  do  baz  bibliograficznych,
faktograficznych i  pełnotekstowych zostało uaktualnione i  podpisane dnia 3 lipca 2008 r.
Proporcje kosztów ponoszonych przez te dwie biblioteki zostały wyznaczone na podstawie
stopnia użytkowania (statystyk), parametru FTE, bądź też wartości poprzedniej prenumeraty
czasopism drukowanych w zależności od przyjętego przez wydawcę sposobu kalkulacji ceny
zakupu.  Zgodnie  z  tym  porozumieniem,  liczba  baz  współfinansowanych  przez  Bibliotekę
Jagiellońską oraz Bibliotekę Medyczną kształtowała się na przestrzeni dwóch ostatnich lat w
sposób przedstawiony na rysunku 2.

Rys. 2. Liczba baz współfinansowanych przez: Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Medyczną
oraz biblioteki instytutowe w latach 2009-2010
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Na rysunku widać, że w 2010 r. nastąpił gwałtowny spadek baz kupowanych wspólnie
przez Bibliotekę Jagiellońską oraz Bibliotekę Medyczną. Wynika to z faktu, iż dnia 5 lutego
2010 r.  Ministerstwo Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego zainaugurowano program Wirtualnej
Biblioteki  Nauki  tworząc  tzw.  licencje  krajowe  pod  patronatem  Interdyscyplinarnego
Centrum Modelowania Matematycznego i  Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego,
które  umożliwiały  bezpłatny  dostęp  dla  wszystkich  zainteresowanych  uczelni  w  Polsce
(państwowych  i  prywatnych)  do  pełnych  zasobów  czterech  podstawowych  baz:  Science
Direct (Elsevier),  WoK, EBSCO (pakiet podstawowy) oraz Springer. Bazy te w poprzednich
latach były  kupowane wspólnie  w ramach współpracy  pomiędzy  Biblioteką Jagiellońską i
Biblioteką Medyczną. Zakup w ramach programu Wirtualnej Biblioteki Nauki został w całości
sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [8].

W przypadku dwóch baz: Chemical Abstracts Plus (na platformie SciFinder) oraz bazy
American  Chemical  Society  Journals,  wydawanej  przez  Amerykańskie  Towarzystwo
Chemiczne,  konieczne  okazało  się  wyasygnowanie  środków  finansowych  także  przez
biblioteki instytutowe.

W praktyce partycypacja w kosztach zakupu usługi sieciowego dostępu sprowadza się
do  wystawienia  w  Zintegrowanym  Systemie  Zarządzania  Uczelnią  not  księgowych
wewnętrznych  obciążeniowych  dla  poszczególnych  jednostek.  W  przypadku,  gdy  baza
kupowana  jest  za  pośrednictwem  konsorcjów,  po  ostatecznym  rozliczeniu  przez  lidera
konsorcjum kosztów zakupu,  następuje wystawienie faktur korygujących (obciążeniowych
bądź uznaniowych),  których odpowiednie wartości  zostają  również przyporządkowane do
kosztów jednostek uczestniczących w zakupie.

Przedstawione  na  wykresie  bazy  kupowane  są  w  wyniku  współpracy  pomiędzy
poszczególnymi  bibliotekami  systemu  biblioteczno-informacyjnego  Uniwersytetu.  Jednak
należy  pamiętać,  iż  zarówno  Biblioteka  Jagiellońska,  jak  i  Biblioteka  Medyczna  oraz
poszczególne  biblioteki  instytutowe  dokonują  także  indywidualnych  zakupów  usługi
sieciowego  dostępu.  W  przypadku  Biblioteki  Jagiellońskiej  zakupy  te  finansowane  są  ze
środków  przeznaczonych  na  import  czasopism  i  baz  danych  (są  to  najczęściej  bazy
interdyscyplinarne renomowanych wydawców światowych o ugruntowanej pozycji na rynku
wydawniczym).



Współpraca  pomiędzy  bibliotekami  tworzącymi  system  biblioteczno-informacyjny
Uniwersytetu Jagiellońskiego na przestrzeni lat przyniosła bez wątpienia wiele pozytywnych
korzyści  dla  społeczności  ogólnouczelnianej.  Zaprezentowane  dwa  przykłady  współpracy
przy: budowaniu Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz wspólnym ponoszeniu kosztów zakupu usługi  sieciowego dostępu do baz danych, są
tego  doskonałym  przykładem.  Nie  należy  jednak  zapominać,  iż  oprócz  korzyści  czysto
wymiernych,  które  można  policzyć  bądź  zmierzyć,  istnieją  także  korzyści  niewymierne.
Współpraca  pomiędzy  bibliotekarzami  –  pracownikami  jednego zakładu  pracy  siłą  rzeczy
przyczynia  się  do  nawiązywania  i  utrwalania  kontaktów  międzyludzkich.  Współpraca
powoduje bowiem nie tylko podnoszenie jakości usług bibliotecznych, ale także niezwykle
cenną  wymianę  myśli,  propozycji  czy  doświadczeń  w  kontaktach  personalnych  między
bibliotekarzami. Tak więc, troska o rozwijanie wszechstronnej współpracy w ramach jednego
systemu  biblioteczno-informacyjnego  powinna  stanowić  ważny  element  pracy
bibliotekarskiej.
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Barbara Bułat1

Współpraca Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie ze Slavic and East

European Library Uniwersytetu Illinois
w Urbana-Champaign w USA

W  lipcu  1995  r.  do  Biblioteki  Jagiellońskiej  przyjechał  ze  Stanów  Zjednoczonych
czytelnik,  zbierający  materiały  do  pracy  doktorskiej.  Przez  kilkanaście  dni  korzystał  ze
zbiorów Biblioteki w Czytelni Pracowników Nauki. W sierpniu tamtego roku większość agend
Biblioteki Jagiellońskiej była zamknięta. Dostępne były tylko Czytelnia Rękopisów i Czytelnia
Starych Druków. Ci  zaś  z  użytkowników Czytelni  Pracowników Nauki,  którzy chcieli  nadal
korzystać  z  zamówionych  książek,  prosili  dyżurnego  bibliotekarza  o  przeniesienie  ich  do
jednej z otwartych w sierpniu czytelń. Czytelnik ze Stanów nie wiedział o tym i w końcu lipca
wyjechał na kilka dni do Warszawy, nie zostawiając dyspozycji w kwestii przeniesienia swoich
książek. Ponieważ dyżurna bibliotekarka z Czytelni wiedziała, że miał on wrócić do Krakowa,
na wszelki wypadek przeniosła jego książki do Czytelni Starych Druków, informując o tym za
pomocą kartki  pozostawionej  w szatni  Biblioteki  Jagiellońskiej.  Czytelnik  po powrocie  do
Krakowa  mógł  bez  trudu  odnaleźć  swoje  książki  i  dalej  z  nich  korzystać.  Wróciwszy  do
Stanów, a konkretnie do Urbana-Champaign, dzieląc się ze znajomymi wrażeniami z pobytu
w Polsce, nie mógł nachwalić się życzliwości bibliotekarki z Biblioteki Jagiellońskiej. Wśród
znajomych  był  Jan  Adamczyk,  bibliotekarz  Slavic  and  East  European  Library.  Zachęcony
opinią kolegi, wysłał do życzliwej bibliotekarki z Polski list z kilkoma pytaniami dotyczącymi
polskich  wydawnictw  bibliograficzno-informacyjnych.  Tak  zaczęła  się  współpraca  będąca
przedmiotem niniejszego rozdziału.

Slavic  and  East  European  Library  (SEEL)  jest  jedną  z  kilkudziesięciu  bibliotek
dziedzinowych  i  wydziałowych  Uniwersytetu  Illinois  w  Urbana-Champaign.  Została
utworzona  w 1970  r.,  jak  pisze  Helen  Sullivan  –  „w odpowiedzi  na  zapotrzebowanie  na
różnorodne i bogate zasoby dla badania innych krajów i kultur podczas Zimnej Wojny” [10, s.
11]. Czytelnia SEEL stała się domem dla uczestników Summer Research Laboratory on Russia
and Eastern Europe (Summer Lab)  – corocznych letnich warsztatów dla badaczy z całego
świata, zainteresowanych Europą Środkową i Wschodnią. W czasie trwającego kilka tygodni
Summer Lab organizowane są różne konferencje, warsztaty (m.in. coroczne warsztaty dla
bibliotekarzy bibliotek słowiańskich), projekcje filmów, spotkania i dyskusje. Obecna nazwa
tych letnich warsztatów brzmi: Summer Research Laboratory on Russia, Eastern Europe, and
Eurasia.

Summer Lab po raz pierwszy zorganizowano w 1973 r. [4, s. 362]. Pracownicy SEEL
służyli  uczestnikom Summer  Lab  pomocą w poszukiwaniu  potrzebnych materiałów.  Żeby
taką  pomocą  objąć  także  innych  użytkowników  biblioteki,  w  1976  r.  w  obrębie  SEEL
utworzono,  pod  kierownictwem  Marianny  Choldin,  dział  informacji  –  Slavic  Reference
Service (SRS) [4, s. 362; 8, s. 184].
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Do zadań tej jednostki należy prowadzenie księgozbioru podręcznego, odpowiadanie
na  zapytania  użytkowników,  zapewnienie  pomocy  informacyjnej  osobom  nie  tylko  z
Uniwersytetu Illinois czy USA, ale także z całego świata. Zapytania, zadawane są osobiście,
telefonicznie,  za  pośrednictwem  e-maili,  zwykłych  listów,  faksów  albo  w  czasie
internetowych czatów. W styczniu 2000 r.  SRS zainicjował Slavic chat reference service –
pierwszą w bibliotekach USA usługę udzielania informacji przez Internet w czasie realnym
osobom  zainteresowanym  tematyką  słowiańską  i  wschodnioeuropejską.  Początkowo
używano do tego odpowiedniej  funkcji  pakietu WebCT,  kupionego przez Uniwersytet  do
celów zdalnego nauczania, później oprogramowania Docutek VRL Plus [2, s. 207].

SRS  prowadzi  także  szkolenia  bibliograficzne,  oprowadzanie  po  bibliotece,
opracowuje  materiały  informacyjne  i  przewodniki  dla  korzystających  z  różnych  typów
zbiorów oraz sprowadza dla swoich czytelników kopie materiałów, które nie są dostępne w
USA ani w Kanadzie (kopie te są włączane do zbiorów biblioteki) [3, s. 15; 8, s. 184].

SRS wypełnia swoje zadania w oparciu o liczące ponad 800 tys. woluminów zbiory „o
tematyce związanej z obszarami byłego Związku Radzieckiego, a także Polski, Czech, Słowacji,
Bułgarii,  krajów  byłej  Jugosławii,  Węgier,  Rumunii  i  Albanii”  [1,  s.  206].  Ok.  700  tys.
woluminów to zbiory w językach słowiańskich i wschodnioeuropejskich, ok. 117 tys. tomów
to prace w językach zachodnich (dane z 2003 r.).  Zbiory te ulokowane są w magazynach
ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej, około 3% mieści się w pomieszczeniach SEEL, tworząc jej
księgozbiór podręczny. Całość zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej (włącznie z bibliotekami
wydziałowymi i dziedzinowymi) liczy ponad 22 mln jednostek, w tym ok. 10 mln woluminów
książek i ponad 90 tys. woluminów czasopism [1, s. 206].

Oddział Informacji Naukowej i Katalogów (OINiK) Biblioteki Jagiellońskiej powstał w
swym obecnym kształcie w październiku 2004 r. z połączenia Oddziału Informacji Naukowej
(utworzonego w styczniu 1951 r.  pod nazwą Oddział  Informacji  Bibliograficznej,  od  lipca
1952 r. noszącego nazwę Oddział Informacyjno-Bibliograficzny, a od stycznia 1964 r. nazwę
Oddział  Informacji  Naukowej)  z  Oddziałem  Katalogów  (powstałym  w  styczniu  1964  r.,
przemianowanym w marcu 1977 r. na Oddział Katalogów Alfabetycznych, a w październiku
1994  r.  znowu  na  Oddział  Katalogów  z  zakresem  obowiązków  rozszerzonym  o  sprawy
kartkowych katalogów rzeczowych Biblioteki Jagiellońskiej).

Oddział  ma  pod  opieką  Czytelnię  Informacji  Naukowej,  która  dysponuje
księgozbiorem podręcznym liczącym 9.483 dzieła w 12.301 woluminach (stan na koniec roku
2009). Są to przede wszystkim różnego typu bibliografie, encyklopedie z różnych dziedzin i
wydawnictwa biograficzne.

Zadania  OINiK  są bardzo podobne do zadań SRS z  tym tylko wyjątkiem,  że  OINiK
pośredniczy również w realizacji zamówień na kopie ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz
dodatkowo  nadzoruje  sprawy  związane  z  katalogami  Biblioteki  Jagiellońskiej,  także
kartkowymi. Oddział może pełnić swoje funkcje informacyjne w oparciu o zbiory Biblioteki
Jagiellońskiej, liczące na koniec 2009 r. 2.227.043 woluminów wydawnictw zwartych oraz
830.997  woluminów  czasopism  oraz  o  zbiory  46  bibliotek  wydziałowych  i  instytutowych
obejmujące łącznie 1.934.240 woluminów.

Główne  formy  współpracy  obu  jednostek  to  wzajemna  pomoc  w  kwerendach,
dostarczanie  kopii  dla  czytelników,  współpraca  przy  tworzeniu  przewodnika  Slavic
Information  Resources,  pobyty  w  Urbana-Champaign  oraz  wymiana  informacji  o  bazach
danych,  serwisach  internetowych,  nowościach  wydawniczych,  przydatnych  w  działalności
informacyjnej obu bibliotek.



Odpowiadanie  na  zapytania  użytkowników  zajmuje  ważne  miejsce  w  działalności
każdego oddziału informacji. Podkreślała to już w 1979 r. Zofia Skwarnicka pisząc: „temat i
rodzaj  zgłaszanych  zapytań,  sposób  udzielania  odpowiedzi,  ich  dokładność,  tempo
reagowania na pytania, zasięg terytorialny korespondencji z użytkownikami rzucają światło
na rzeczywistą funkcję biblioteki, świadczą o tym, czym dana placówka jest w świadomości
użytkowników, czym stara się być dla nich” [6, s. 149-150]. Do dziś nic się w tej kwestii nie
zmieniło.  SRS  i  OINiK  otrzymują  zapytania  z  całego  świata.  Na  wszystkie  starają  się
odpowiadać  szybko  i  wyczerpująco,  wykorzystując  wiedzę  i  doświadczenie  swoich
pracowników  oraz  posiadane  źródła  informacji.  Czasem  jednak  doświadczenie  i  źródła
okazują  się  niewystarczające.  Na  szczęście  można  je  znacznie  rozszerzyć,  korzystając  z
pomocy współpracującej biblioteki. Analizując kwerendy wykonane z pomocą bibliotekarzy
zza Oceanu można wyróżnić dwa modele odpowiadania na takie zapytania.  Jako przykład
posłuży kwerenda otrzymana przez SRS. W modelu 1 (rys. 1) treść zapytania, które z jakichś
powodów nie może być w pełni opracowane przez SRS, i którego tematyka daje nadzieję, że
może  ono  być  wykonane  przez  OINiK,  jest  przesyłana  do  Krakowa.  Tu  kwerenda  jest
opracowywana (czasami także przy pomocy innych bibliotek polskich). Odpowiedź po polsku
jest przesyłana do SRS, gdzie w razie potrzeby jest tłumaczona na język angielski i wysyłana
do zainteresowanego czytelnika.

Rys. 1. Współpraca przy kwerendach – model 1
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Źródło: opracowanie własne

W modelu 2 (rys. 2) zapytanie czytelnika SRS jest przesyłane do OINiK, gdzie odpowiedź jest
opracowywana,  tłumaczona  w  razie  potrzeby  na  język  angielski,  a  następnie  wysyłana
wprost czytelnikowi.

Rys. 2. Współpraca przy kwerendach – model 2

Źródło: opracowanie własne

Praktyka  pokazuje,  że  model  1  bywał  częściej  stosowany  przy  kwerendach  bardziej
skomplikowanych, na które odpowiedź wymagała obszerniejszych wyjaśnień lub cytowania
polskich publikacji. Ważne przy tym było adekwatne tłumaczenie na angielski – przy którym
znajomość  języka  reprezentowana  przez  pracowników  OINiK  mogła  okazać  się
niewystarczająca.

Posyłając  do  czytelnika  informacje  otrzymane  od  OINiK  bibliotekarze  SRS  stosują
następującą formułkę: „Most of the research for this query was conducted by Ms. XY,  a
librarian of the Reference Department, Jagiellonian Library, Krakow, Poland”. Także strona
krakowska wskazuje zawsze na źródło wysyłanych swoim czytelnikom informacji,  skanów,
opisów bibliograficznych, otrzymanych dzięki uprzejmości SRS.

Całe  serie  kwerend  przysyłali  czytelnicy  zajmujący  się  dłużej  jakąś  tematyką,  np.
badacz  z  Memphis  poszukujący  informacji  biograficznych  i  bibliograficznych  o  polskich
ekonomistach (Henryku Forszteterze, Witoldzie Krzyżanowskim, Włodzimierzu Hagemajerze,
Stanisławie  Raczkowskim,  Pawle  Sulmickim,  Zdzisławie  Stahlu,  Ignacym  Sachsie,  Janie
Drewnowskim,  Edwardzie  Szczepaniku,  Tadeuszu  Grodyńskim,  Włodzimierzu  Brusie),  czy
czytelniczka zgłębiająca historię swej rodziny wywodzącej się z Polski (kwerendy na temat
przemytu mięsa w Warszawie w czasie I wojny światowej, dziejów wsi Powązki, rzeźni na
Powązkach).  Osoby  odtwarzające  dzieje  swych  rodzin  stanowią  zresztą  stałą  grupę
korespondentów zarówno SRS jak i OINiK.

W latach 1995-2009 OINiK otrzymywał od SRS od 1 (w 1995 r., czyli w pierwszym roku
współpracy) do 8 (w 2003 r.) kwerend w roku, średnio 4-5 kwerend w roku. Procentowy
udział kwerend otrzymanych od SRS w latach 1995-2009 był różny w różnych latach i wahał
się od 21% (w 2007 r.) do 3% (w 1998 r. i 1999 r.). Średnio kwerendy od SRS stanowiły 9%
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kwerend  zagranicznych,  opracowanych  w  OINiK  i  wpisanych  do  rejestru  korespondencji.
Części kwerend do rejestru nie wpisano.

Wśród wykonanych dla SRS zapytań można wyróżnić kilka ich rodzajów. Ilustruje to
rysunek 3. Połowę zapytań stanowiły kwerendy, wymagające dłuższych poszukiwań, czasami
częścią  odpowiedzi  na  nie  były  przesłane  kopie.  Ponieważ  SRS  pomaga  Wypożyczalni
Międzybibliotecznej  [Interlibrary  Loan]  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  weryfikując  w  razie
potrzeby  poprawność  zamówień  czytelników  na  publikacje  ze  Wschodniej  i  Środkowej
Europy,  17%  zapytań  skierowanych  do  OINiK  zawierało  prośbę  o  uściślenie  opisów
bibliograficznych. Część zapytań miała na celu uzyskanie informacji rzeczowej (np.  adresu
jakiejś polskiej instytucji czy polskiego badacza, daty urodzenia osoby współcześnie żyjącej)
albo katalogowej (pytanie, czy Biblioteka Jagiellońska posiada taką albo inną publikację).

Rys. 3. Rodzaje zapytań otrzymanych przez OINiK od SRS w latach 1995-2009

Źródło: opracowanie własne

Z odpowiadaniem na zapytania użytkowników wiąże się niekiedy dostarczanie kopii.
Dane procentowe dotyczące  tego zagadnienia  przedstawia  rys.  3.  W omawianych  latach
OINiK wysłał kopie w odpowiedzi na 34% wszystkich zapytań otrzymanych od SRS. Wyrażone
wprost  prośby  wyłącznie  o  kopie  stanowiły  17%  zapytań,  prośby  o  kopie  w  przypadku
pozytywnego  zweryfikowania  opisu  bibliograficznego  –  6%.  Kopie  wysyłano  także  z
inicjatywy OINiK jako część odpowiedzi na kwerendy.

Kopie  zamawiane  przez OINiK  dotyczyły  głównie  artykułów z  nowszych  czasopism
zagranicznych,  których nie można było znaleźć ani  na Uniwersytecie Jagiellońskim, ani  w
innych  polskich  bibliotekach.  SRS  zamawiał  je  przede  wszystkim  z  artykułów  z  polskich
czasopism sprzed  1945 r.  W początkowym okresie  współpracy  robiono tylko kserokopie,



które  przesyłano  pocztą  lotniczą.  Później  –  dzięki  unowocześnieniu  wyposażenia
technicznego SRS oraz OINiK – coraz częściej wykonywane były skany. OINiK przesyła je jako
załączniki do e-maili. SRS obecnie umieszcza na określony czas (przeważnie 1 miesiąc) plik ze
skanem na specjalnym serwerze i przysyła w e-mailu link do pliku. Pracownik OINiK może
ściągnąć  plik  i  przesłać  go  dalej  swojemu  czytelnikowi  albo  zrobić  wydruk  i  przesłać
użytkownikowi – zależy to od decyzji czytelnika.

Przewodnik  Slavic  Information  Resources przeznaczony  jest  dla  użytkowników
szukających informacji bibliograficznej związanej z krajami Europy Środkowej i Wschodniej,
m.in. dla uczestników Summer Lab. Ma ułatwiać orientację w zasobach dostępnych przede
wszystkim  w  Bibliotece  Uniwersytetu  w  Urbana-Champaign,  a  także  w  bibliotekach
współpracujących przy tworzeniu przewodnika. Ma również służyć jako wprowadzenie do
strategii  poszukiwania  informacji  w  tej  dziedzinie  [9,  s.  23-24].  „Celem  było  opisanie
podstawowych  narzędzi  informacji,  elektronicznych  oraz  drukowanych,  dla  studiów
słowiańskich i wschodnioeuropejskich. Ułożony według typu źródła (encyklopedie, słowniki,
bibliografie narodowe, bibliografie bibliografii itd.) oraz według kraju i tematyki, przewodnik
podaje  pełne  opisy  bibliograficzne,  lokalne  sygnatury  i  zasoby  oraz  adnotacje  opisujące
zasięg,  zawartość,  charakterystykę  każdego  źródła”  –  tak  o  przewodniku  pisze  Angela
Cannon, jedna z osób, które go współtworzyły [2, s. 201].

Przy  opracowaniu  Slavic  Information  Resources wykorzystano  oprogramowanie
WebCT  służące  do  tworzenia  i  zarządzania  kursami  zdalnego  nauczania.  Przewodnik
dostępny był początkowo po uprzednim mailowym zgłoszeniu się użytkownika do SRS w celu
uzyskania hasła dostępu, później udostępniony został w całkowicie wolnym dostępie [7].

Według  informacji  cytowanej  już  Angeli  Cannon  badanie  statystyk  korzystania  ze
strony  internetowej  przewodnika  pokazuje,  że  wszystkie  jego  rozdziały  są  intensywnie
wykorzystywane:  np.  od  sierpnia  2003  r.  do  czerwca  2004  r.  stronę  odwiedziło  69.050
użytkowników spoza kampusu Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign [2, s. 202].

Przewodnik został opracowany przez bibliotekarzy SRS przy współpracy pracowników
Oddziału  Informacji  Rosyjskiej  Biblioteki  Narodowej  w Sankt  Petersburgu (dział:  Rosyjskie
zasoby  z  dziedziny  edukacji)  oraz  OINiK.  Na  zamówienie  SRS  w Krakowie  przygotowano
rozdziały o źródłach biograficznych dotyczących Polski:

 Ogólne źródła biograficzne dla Polski:

 przewodniki po literaturze biograficznej,
 spisy biografii zawarte w bibliografiach bibliografii polskich,

 spisy biografii zawarte w bibliografiach historii polskiej.
 Polskie encyklopedie: 

 przewodniki  po polskich encyklopediach (wykaz publikacji  z informacjami o
rozwoju polskich encyklopedii),

 spisy encyklopedii polskich,
 polskie encyklopedie ogólne (wybór ważniejszych).

 Przewodniki po cmentarzach: 
 w  Polsce  (układ  według  miejscowości  lub  regionów,  uwzględniono

miejscowości leżące w granicach II Rzeczypospolitej),
 po polskich cmentarzach za granicą.

 Pamiętniki i relacje z podróży:
 bibliografie pamiętników zawarte w bibliografiach historii Polski,

 bibliografie pamiętników polskich (z wyodrębnieniem podgrupy: konkursy na
pamiętniki),



 spisy pamiętników odnoszących się do poszczególnych okresów,

 spisy pamiętników odnoszących się do poszczególnych dziedzin, regionów.
 Ofiary wojen i represji: 

 hitlerowskie obozy koncentracyjne i inne miejsca zagłady,
 represjonowani w ZSRR i pod okupacją sowiecką,

 straty kultury polskiej – ogólnie oraz wśród poszczególnych grup i zawodów
(np. architekci, artyści itp.),

 Powstanie Warszawskie,
 represje komunistyczne w PRL,

 inni (m.in. zabici za pomoc Żydom).
Na  potrzeby  przewodnika  opracowano  również  część  dotyczącą  polskiej  bibliografii
narodowej: 

 bibliografię Estreichera,

 Przewodnik Bibliograficzny,
 Bibliografię Zawartości Czasopism,

 Bibliografię Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych (Bibliografia Wydawnictw Ciągłych
Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł),

 Bibliografię  Czasopism  i  Wydawnictw  Zbiorowych  (Bibliografia  Wydawnictw
Ciągłych).

W OINiK powstały także rozdziały o polskich publikacjach dotyczących kobiet:
 informatory, encyklopedie, opracowania ogólne,

 organizacje kobiece,
 kobieta w statystyce,

 bibliografie (wybór),
 dzieje kobiet:

 przewodniki po literaturze dotyczącej dziejów kobiet,
 dzieje  kobiet  w  poszczególnych  okresach,  m.in.  kobiety  w  powstaniach

polskich, w ruchu rewolucyjnym, w czasie II wojny światowej,
 kobieta w świetle prawa,

 oświata kobiet,
 czasopisma kobiece:

 ogólnie,
 opracowania poszczególnych czasopism,

 kwestia kobieca, emancypacja, feminizm,
 praca kobiet, ochrona pracy kobiet,

 sport kobiecy,
 kobiety autorki,

 socjologia kobiet,
 biografie:

 słowniki biograficzne,
 zbiory szkiców biograficznych.

Dostarczony przez OINiK tekst  w języku polskim został  przetłumaczony na język angielski
przez pracowników z SRS i przez nich umieszczony na stronie internetowej przewodnika.

Współpraca zaowocowała pięciokrotnymi dwutygodniowymi wizytami bibliotekarek
OINiK w Urbana-Champaign: Barbara Bułat była gościem SEEL od 12 czerwca do 21 lipca
2000 r., od 14 do 29 czerwca 2002 r. oraz od 16 do 30 czerwca 2005 r., zaś Ewa Bąkowska od



18 do 30 czerwca 2001 r. oraz od 16 do 28 czerwca 2003 r. Pobyt oraz podróż były w pełni
finansowane przez stronę amerykańską i odbywały się zawsze w ramach Summer Lab.

Program obejmował zapoznanie się z organizacją pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej
oraz SEEL (ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów informacji  obu bibliotek),  a także z
nowoczesnymi technikami udzielania informacji oraz szkolenia użytkowników tych bibliotek.
Udzielano także konsultacji  bibliograficznych czytelnikom SEEL oraz uczestnikom Summer
Lab,  zainteresowanym  tematyką  polską.  Np.  w  2005  r.  były  to  konsultacje  na  temat
poszukiwań  genealogicznych  dotyczących  dawnych  ziem  polskich  oraz  na  temat
prowadzonych  w  Polsce  badań  związanych  z  Azją.  Poproszono  również  o  wygłoszenie
następujących referatów:

1. The Latest Polish Print and Electronic Bibliographic Resources oraz Changes in Polish
Libraries in the Past Ten Years – obydwa w ramach Tenth Annual Slavic Librarians'
Workshop, 21 czerwca 2000 r.

2. Resources and Depositories of Jewish and Yiddish Collections in Poland – w ramach
Polish Studies Workshop, 26 czerwca 2000 r.

3. Conditions  of  Conducting  Research  in  Poland –  w  ramach  Mortenson  Center
Roundtable, 29 czerwca oraz 13 lipca 2000 r.

4. Legal  Deposit  in  Poland:  Law  and  Practice2 –  w  ramach  Eleventh  Annual  Slavic
Librarians’ Workshop, 28 czerwca 2001 r.

5. The Most Important Polish Bibliographic Resources Available in Electronic Form – w
ramach Research Workshop, w dniach 18-29 czerwca 2001 r.

6. Piotr  Grzegorczyk:  Bibliographer –  w  ramach  Twelfth  Annual  Slavic  Librarians'
Workshop, 27 czerwca 2002 r.

7. Russian Resources in Poland3 – w ramach Research Workshop 19 oraz 24 czerwca
2003 r.

8. E-resources in Polish Libraries – w ramach Global Studies Panel w czasie konferencji
“Global Studies in Higher Education”, Center for Global Studies, Uniwersytet Illinois w
Urbana-Champaign, 22 czerwca 2005 r.

9. Polish E-Books and E-Journals on the Internet – w ramach Research Workshop, 28
czerwca 2005 r.

Referaty czwarty, piąty oraz siódmy przygotowała Ewa Bąkowska, pozostałe – Barbara Bułat.
W rozmaitych  warsztatach  odbywających  się  w ramach Summer  Lab  bibliotekarki

OINiK uczestniczyły nie tylko jako referentki, ale także jako słuchaczki wykładów i prezentacji
innych  uczestników.  Dało  to  możliwość  ogólnego  zapoznania  się  m.in.  z  elektronicznymi
zasobami  i  serwisami  Biblioteki  Narodowej  i  innych  bibliotek  Rosji  (prezentacje  Eleny
Gruznovej z Biblioteki Narodowej w St. Petersburgu), z elektronicznymi zasobami bibliotek
ukraińskich (prezentacja Oleny Pogrebnej z Narodowej Biblioteki Parlamentarnej w Kijowie),
z doświadczeniami związanymi z organizacją serwisu Chat Reference (prezentacja Kathleen
Kern  z  Central  Reference  Biblioteki  Uniwersytetu  Illinois),  z  Slavic  and  East  European
Women’s Studies Bibliography (prezentacja Helen Sullivan ze SEEL).

Ponieważ w 2000 r. oraz 2005 r. coroczna konferencja American Library Association
odbywała się w nieodległym (jak na amerykańskie warunki) od Urbana-Champaign Chicago4,
Barbara Bułat miała wraz z innymi gośćmi z Europy Środkowowschodniej dwukrotnie okazję

2 Tekst referatu został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie  Slavic & East European Information
Resources 2002, no. 1 oraz po polsku w czasopiśmie Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2002.
3 Tekst referatu został opublikowany w języku angielskim w czasopiśmie  Slavic & East European Information
Resources 2005 oraz po polsku w czasopiśmie Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003.
4 Miasta Urbana-Champaign są oddalone od Chicago o ok. trzy godziny jazdy samochodem.



zobaczenia  części  wystawowej  tej  konferencji  (Exhibitions)  oraz  uczestniczenia  w
International Visitors Reception.

Pobyty  w  Urbana-Champaign  dawały  także  możliwość  osobistego  poznania
współpracowników z SRS oraz niektórych czytelników, dla których wcześniej opracowywane
były kwerendy. Podziękowania z ich strony, świadczące o docenieniu okazanej pomocy, miło
wzmacniały poczucie sensu wykonywanej pracy.

W ramach współpracy obydwie instytucje przesyłają sobie wzajemnie informacje o
bazach danych,  serwisach internetowych, wyszukiwarkach, nowościach wydawniczych itp.
przydatnych w działalności informacyjnej. Przywołajmy kilka przykładów.

Kiedy Biblioteka Jagiellońska zamierzała rozszerzyć listę posiadanych baz danych na
CD-ROMach, OINiK prosił o poradę kolegów z SRS. Zarekomendowana przez nich baza MLA
International Bibliography została zakupiona i do dzisiaj stanowi jedną z chętniej używanych
(obecnie w wersji online).

Od  czerwca  1997  do  maja  2000  r.  do  Urbana-Champaign  wysyłane  były  maile  z
adnotowanymi  wykazami  polskich  publikacji  o  charakterze  bibliograficzno-informacyjnym.
Bibliotekarz  OINiK  raz  w  tygodniu  przegląda  publikacje,  które  wpłynęły  do  Biblioteki
Jagiellońskiej w ramach egzemplarza obowiązkowego, m.in. żeby wybrać te przydatne do
księgozbioru podręcznego Czytelni Informacji Naukowej. Przy tej okazji robione są wykazy
dla SRS.

Księgozbiór  podręczny  Czytelni  Informacji  Naukowej  Biblioteki  Jagiellońskiej  został
uzupełniony kilkunastoma rocznikami  American Bibliography of Slavic and East European
Studies oraz kilkoma rocznikami European Bibliography of Slavic and East European Studies,
wycofanymi jako dublety z SEEL.

Podsumowując warto podkreślić, że trwająca od prawie 15 lat współpraca pomiędzy
Oddziałem Informacji Naukowej i Katalogów a Slavic Reference Service została nawiązana w
sposób  nieformalny  i  taki  też  nadal  jest  jej  charakter.  Nie  jest  oparta  o  żadne  umowy.
„Współpraca i  wymiana wymagają zaufania” napisał  Jeffrey T.  Penka [5, s.  8].  Wzajemne
zaufanie  między  omawianymi  instytucjami  zostało  pozytywnie  zweryfikowane  w  ciągu
minionych lat. Obie jednostki mają podobne cele i zadania. W centrum ich działań znajduje
się  użytkownik  i  jego  potrzeby.  W obu  instytucjach  pracują  entuzjaści  swojego  zawodu,
osoby, którym nie jest obojętna jakość pracy wykonywanej dla czytelników.

Współpraca  dobrze  się  układa  między  innymi  także  dzięki  istnieniu  komunikacji
elektronicznej. Do porozumiewania się, do przesyłania skanów, wykorzystywana jest poczta
elektroniczna.  Podejmowane  próby  włączenia  bibliotekarzy  OINiK  do  sesji  czatowych  w
czasie realnym niestety na razie nie powiodły się ze względu na 9-godzinną różnicę czasu
między Krakowem a Urbana-Champaign oraz niemożność zapewnienia przez OINiK stałego
dyżuru przy monitorowaniu takiego serwisu.

Współpraca  pozwala  przezwyciężyć  ograniczenie  poszukiwań  bibliograficznych  i
rzeczowych do zbiorów własnej biblioteki, a także wykorzystać doświadczenie bibliotekarzy
zza Oceanu. Obie jednostki mogą zaoferować swoim czytelnikom więcej: „od odpowiadania
na  bardzo  trudne  kwerendy  w  krótkim  czasie  do  udzielania  porad  naukowcom
przygotowującym się do podróży badawczych” – pisze Helen Sullivan, długoletni kierownik
SRS  [10,  s.  12],  mogą  także  udostępniać  przydatne  i  sprawdzone  bazy  danych  czy
wydawnictwa informacyjne.
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Maria Stachnik1

Synergia w bibliotece: prawda czy fikcja? Na przykładzie
Sekcji Romańskiej Biblioteki Instytutu Neofilologii

Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Termin synergia wywodzi się z języka greckiego; „syn” można tłumaczyć jako „z” lub
„razem”, względnie „łącznie”, natomiast „ergon” może oznaczać w języku polskim „dzieło”
lub „działać”. Zatem synergia oznacza tyle, co „współdziałanie” lub „działanie łącznie”. To
współdziałanie może odnosić się do różnych sfer praktycznych lub doświadczalnych.

Ogólną istotą synergii jest to, że gdy analizujemy współdziałanie co najmniej dwóch
czynników o określonym działaniu i określonej wydajności dojdziemy do wniosku, że wspólny
efekt  tegoż  działania  jest  większy  niż  suma efektów działania  poszczególnych  czynników
osobno [1, s. 1204]. Można to zobrazować równaniem matematycznym: 2+2=5. Przyjmijmy
zatem,  że  istotą  synergii  w  bibliotece  jest  współdziałanie  lub  działanie  łącznie  różnych
czynników zewnętrznych i wewnętrznych, którym podlega biblioteka, by móc funkcjonować.
To współdziałanie, inaczej współpraca, może odnosić się do różnych sfer jej działalności.

Biblioteka  naukowa,  a  taką  jest  Sekcja  Romańska  Biblioteki  Instytutu  Neofilologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, działa i jest częścią większej organizacji jaką jest
uczelnia. Biblioteki uczelniane, inaczej akademickie, powołane i finansowane przez uczelnie
realizują potrzeby jednostek macierzystych i wchodzą w skład ich struktur organizacyjnych
[11,  s.  113].  Do  instytucji  wywierających  wpływ  na  działalność  tych  bibliotek  należą
organizacje  państwowe i  rządowe,  jak  i  te,  od  których  biblioteki  są  zależne  finansowo i
organizacyjnie.  Ich działalność jest nastawiona na realizację zapotrzebowania określonego
otoczenia,  jakim jest  uczelnia  [11,  s.  113].  W ten  sposób wspierają  procesy  edukacyjne,
naukowe  i  badawcze.  Dla  innych  użytkowników  biblioteka  akademicka  dostępna  jest  w
drugiej kolejności, choć obecnie ulega to zmianie.

Sekcja  Romańska  Biblioteki  Instytutu  Neofilologii,  jak  każda  organizacja,  by
funkcjonować podlega różnorodnym oddziaływaniom. Wchodzą one między sobą w związki
przyczynowo-skutkowe i wywierają pośredni lub bezpośredni wpływ na działalność Biblioteki
i  Instytutu.  Elementy  otoczenia  wpływające  na  organizacje  pośrednio  będziemy nazywać
otoczeniem zewnętrznym, te działające bezpośrednio – wewnętrznym [3, s. 23]. Należy, w
tym miejscu zaznaczyć, że taki podział nie obejmuje całości zagadnienia.

Na  otoczenie  zewnętrzne  biblioteki  składają  się  organizacje  lub  grupy,  które
pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na realizację jej celów i z którymi wchodzi ona w
mniej lub bardziej ścisłe związki. Dlatego podział otoczenia zewnętrznego na bliższe i dalsze
wydaje się konieczny dla dalszych rozważań [3, s. 23].

Istotnym  otoczeniem,  dla  całości  uwarunkowań  ekonomiczno-prawnych  i
funkcjonalnych biblioteki, jest otocznie zewnętrzne dalsze:

 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, 
 Rektor i Senat Uczelni,

 władze Wydziału,

1 mgr  Maria  Stachnik,  Sekcja  Romańska  Biblioteki  Instytutu  Neofilologii  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w
Krakowie, e-mail: majkastach@o2.pl



 różne organizacje i instytucje kultury, 
 wydawcy.

Bardzo ważne jest również otocznie zewnętrzne bliższe: 
 Dyrektor Biblioteki Głównej,

 Kierownictwo Instytutu,
 Oddział  Bibliotek Zakładowych (bezpośredni nadzór merytoryczny nad Biblioteką z

ramienia Biblioteki Głównej),
 pracownicy bibliotek sieci,

 pracownicy Biblioteki Głównej,
 darczyńcy.

Elementy składające się na otoczenie wewnętrzne mają zawężony zakres oddziaływania, a są
to siły i warunki funkcjonujące wewnątrz biblioteki:

 kierownictwo, 
 pracownicy,

 użytkownicy (pracownicy naukowi, dydaktyczni, studenci),
 kultura organizacyjna,

 zasoby finansowe, rzeczowe i informacyjne.
Wymienione  wyżej  elementy  są  charakterystyczne  dla  wszystkich  bibliotek  naukowych
niezależnie od ich wielkości, uwarunkowań prawno-administracyjnych i zakresu prowadzonej
działalności, choć zmienne są: ilość komponentów i przyporządkowanie do rodzaju otocznia.
Interakcje  między  tymi  trzema  otoczeniami  i  ich  elementami  składowymi  sprawiają,  że
Biblioteka romańska realizuje  swoje  podstawowe zadania  (gromadzenie,  opracowywanie,
wypożyczenie) nie tracąc przy tym celu strategicznego swojej działalności: realizacji potrzeb
pracowników naukowych, wykładowców oraz studentów określonych specjalizacji.

Przypomnijmy, że na otocznie zewnętrzne dalsze biblioteki składają się: Ministerstwo
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, Rektor i Senat Uczelni, różne organizacje, instytucje kultury
i  wydawcy.  O  wzajemnym  oddziaływaniu  tych  wszystkich  części  składowych  musimy
pamiętać w tym rozdziale. 

W latach 1980-1990 Biblioteka Katedry Filologii Romańskiej prowadziła różne formy
współpracy zagranicznej z Ambasadą Francuską w Warszawie, z Wolnym Uniwersytetem i
Komisją  Kultury  Belgijskiej  w  Brukseli2.  Owocem  tej  współpracy  było  wzbogacenie
księgozbioru,  w  formie  darów,  o  kilka  tysięcy  woluminów  w  języku  francuskim  i  bogaty
księgozbiór literatury francuskojęzycznej Belgów (obecnie jest to 2365 woluminów).

Warto  podkreślić,  że  od  1994 r.  Wyższa  Szkoła  Pedagogiczna  w Krakowie zaczęła
uczestniczyć  w  programie  TEMPUS,  a  później  SOCRATES/ERASMUS.  Stanowił  on  część
kompleksowego  programu bezzwrotnej  pomocy Komisji  Europejskiej  na  rzecz  wspierania
reform  społeczno-gospodarczych  w  krajach  Europy  Środkowo-Wschodniej  poprzez
współpracę  z  partnerami  w  krajach  Unii  Europejskiej  i  wspieranie  w  procesach
przygotowawczych  do  członkostwa.  Z  programu  TEMPUS  w  październiku  1995  r.  dla
Biblioteki zakupiono 2 komputery i 2 drukarki. Poza sprzętem uzyskano fundusze na zakup
książek.  Od  1995  r.  w  ramach  programu  Instytut  Neofilologii  wraz  z  Instytutem  Historii
prowadził  Studium  Integracji  Europejskiej  drugiego  stopnia.  Wynikiem  tych  działań  było
utworzenie odrębnego inwentarza na księgozbiór dotyczący integracji europejskiej.

Tak szeroko pojęta współpraca zagraniczna przyniosła wymierne korzyści Instytutowi
i całej Uczelni (wymiana pracowników naukowych między Belgią, Francją a Wyższą Szkołą

2 W 1979 r. ówczesna Wyższa Szkoła Pedagogiczna podpisała umowę o współpracy z Wolnym Uniwersytetem w
Brukseli. 



Pedagogiczną).  Dla Biblioteki  relacje te przekładały  się  na ilość  otrzymywanych w formie
darów  książek.  Bezpośrednie  kontakty  pracowników  Biblioteki  z  pracującymi  w  ramach
wymiany  lektorami  francuskimi  i  belgijskimi  miały  ogromne  znaczenie  dla  poszerzania
znajomości języka. Pozwalały na zapoznanie się, w tamtych trudnych czasach, z najnowszymi
pozycjami na francuskich i belgijskich rynkach wydawniczych i wymianę poglądów.

Od  1984  r.  Biblioteka  współpracowała  z  Ośrodkiem  Studiów  Frankofońskich  w
Warszawie oraz z Instytutem Francuskim w Krakowie. Organizowane przez Instytut Francuski
spotkania,  seminaria  i  wykłady,  na  które  byli  zapraszani  pracownicy  Katedry  Filologii
Romańskiej  i  Biblioteki  umożliwiły  kontakt  z  nauką  i  kulturą  Francji.  Były  także,  w  tym
okresie,  nieocenionym  źródłem  bezpośredniego  kontaktu  z  żywym  językiem  również  dla
studentów.

Od 1999 r. studenci filologii romańskiej biorą udział w organizowanej co roku „Prix
Goncourt”3.  Fakt  ten  jest  istotny  dla  Biblioteki,  ponieważ  otrzymuje  ona  od  Ambasady
komplety  książek,  które  są  nominowane do nagrody  (jest  to  15  egzemplarzy  rocznie),  a
czytelnicy mają dostęp do prestiżowych nowości wydawniczych.

Współpraca z zagranicznymi organizacjami państwowymi i  kultury wywołuje chyba
najsilniejszy  efekt  synergii  nie  tylko  w  sferze  nauki,  kontaktów  międzyludzkich,  ale  też
oddziałuje  na  pracowników  Biblioteki.  Poprzez  uczestnictwo  pośrednie  (gromadzenie  i
opracowywanie książek) w tych wszystkich wydarzeniach bibliotekarze odczuwają potrzebę
nieustannego  poznawania  kultury,  języka  tych  krajów  i  przekazywania  tej  wiedzy
czytelnikom.

Wszystkie wyżej wymienione kontakty nie byłyby możliwe bez udziału Władz Uczelni i
Instytutu4.  W 1980 r.  na mocy zarządzenia Rektora utworzono niesamodzielną Bibliotekę
Kolegium Języka Francuskiego podległą Oddziałowi Bibliotek Zakładowych Biblioteki Głównej
WSP  w  Krakowie.  W  tym  samym  roku  przyznano  Zakładowi  Filologii  Romańskiej  etat
biblioteczny  i  odrębne  pomieszczenie.  Od  tej  pory  w  Biblioteka  dysponowała  osobnym
lokalem, który pełnił funkcję magazynu, wypożyczalni oraz czytelni.

Przemiany 1989 r. wpłynęły również na edukację. Ustawa o szkolnictwie wyższym z
12 września 1990 r.  wprowadziła  daleko idącą autonomię systemu szkolnictwa wyższego
wobec państwa – autonomię instytucjonalną  szkół  wyższych  oraz  znaczną samodzielność
jednostek  organizacyjnych  uczelni  –  wydziałów  [9].  Od  października  1990  r.  utworzono
Nauczycielskie  Kolegium  Języka  Francuskiego.  W  tym  przedsięwzięciu  wspierała  Uczelnię
Ambasada  Francji  w  Warszawie.  Podarowała  bogaty  zbiór  książek  dla  nowo  utworzonej
jednostki, zaś Biblioteka Kolegium Języka Francuskiego włączyła je do swoich zbiorów.

Instytut  Neofilologii  został  utworzony 1 października 1991 r.  na mocy zarządzenia
Rektora,  jako rezultat  połączenia Katedry Filologii  Romańskiej,  Nauczycielskiego Kolegium
Języka Francuskiego oraz Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego. Zatem Biblioteka
Instytutu Neofilologii  przejęła księgozbiór Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego,
który został  jej  powierzony.  Jak  sama nazwa wskazuje  stała  się  samodzielną jednostką –
Biblioteką Instytutową i od tej pory sprawowała również nadzór, raczej merytoryczny, nad
zbiorami anglojęzycznymi Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego.

Działaniem Władz  Uczelni  i  Instytutu,  wychodząc  naprzeciw wymaganiom  potrzeb
rynku  pracy  i  studentów,  wprowadzono  różne  specjalizacje  dziedzinowe  w  ramach
prowadzonych  zajęć.  Dodatkową  ofertą  były  i  są  proponowane  zajęcia  specjalistyczne  z

3 Pomysłodawcą był ówczesny dyrektor Instytutu Francuskiego w Krakowie Patrice Champion.
4 Zakład Filologii Romańskiej założono w 1977 r. staraniem ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej
prof. Bolesława Farona i prof. Urszuli Dąmbskiej-Prokop, która była jego pierwszym kierownikiem. 



translatoryki i języka specjalistycznego z możliwością uzyskania dyplomu CCIP (Certyfikat Izby
Handlowo-Przemysłowej w Paryżu) [5, s. 21]. W tych działaniach Biblioteka służy za warsztat
pracy dla pracowników i studentów, co za tym idzie wzbogaca swe zbiory o odpowiednie
pozycje.

Warto zwrócić uwagę na kolejne zmiany organizacyjne Instytutu: przyłączenie w 2002
r.  Filologii  Rosyjskiej;  przekształcenie  Nauczycielskiego  Kolegium  Języka  Angielskiego  w
Filologię  Angielską  w  2003  r.  oraz  utworzenie  Kolegium  Języka  Niemieckiego.  W  roku
akademickim 2005/2006 otwarto przy romanistyce nową specjalność – Język Hiszpański, a w
następnym  roku  Język  Włoski.  Wynikiem  tych  zmian  jest  obecna  struktura  Biblioteki
Instytutu  Neofilologii,  która  składa  się  z  trzech  sekcji:  angielskiej,  rosyjsko-germańskiej  i
romańskiej.

W ramach wspomnianej umowy z Wolnym Uniwersytetem w Brukseli do Biblioteki
nadal przysyłane są książki w formie darów. Natomiast Ambasada Francuska w Warszawie,
wraz z wejściem Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej, zlikwidowała dotacje na książki (było
to 4 tys. Є). Utrzymano przez pewien czas dotacje na czasopisma w wysokości 200 Є. Jednak
od 2008 r. i ta forma dotacji została anulowana.

Obecnie  księgozbiór  Sekcji  Romańskiej  Biblioteki  Instytutu  Neofilologii  liczy  19772
woluminy. Gromadzonych jest także 9 tytułów czasopism i zbiory specjalne. Mimo trudności
finansowych zasoby są ciągle powiększane.

Zatem współdziałanie  wymienionych  na  początku  rozdziału  wszystkich  elementów
otocznia zewnętrznego dalszego wpłynęło bezpośrednio na Bibliotekę. Nakładające się na
siebie  działania  różnych  instytucji  i  osób  przyczyniły  się  do  wzbogacenia  księgozbioru,
kontaktów  z  różnymi  instytucjami  i  rozwoju  pracowników.  Wymiana  pracowników  i
studentów, organizowane konferencje o charakterze międzynarodowym, wynikające z tak
szeroko rozumianej współpracy, przyczyniły się do promocji Instytutu i Uczelni. Pracownicy
Biblioteki  przy  okazji  większych konferencji  organizowali  wystawy tematyczne,  które  były
oficjalnie otwierane przez Rektora Akademii Pedagogicznej i Dyrektora Biblioteki Głównej. W
ten subtelny sposób wpływające na siebie wszystkie działania całego środowiska pozwoliły
wszystkim zaistnieć w międzynarodowej przestrzeni naukowej.

Biblioteka instytutowa będąc częścią składową Instytutu znajduje się w specyficznej
sytuacji.  By skutecznie funkcjonować musi brać pod uwagę podwójne podporządkowanie,
jakiemu podlega: Dyrektorowi Biblioteki Głównej i Kierownictwu Instytutu. Taka zależność
organizacyjna,  finansowa  i  merytoryczna  powoduje,  że  relacje  z  tymi  władzami  są
strategicznymi w działalności jednostki. Ten rodzaj zależności relacji organizacyjnej nazywany
jest  mieszanym  [6,  s.  59].  Wariant  mieszany  zwany  jest  również  decentralizacją
koordynowaną,  gdyż  łączy cechy systemu scentralizowanego i  zdecentralizowanego [6,  s.
59]. Wydaje się być pod wieloma względami najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Mimo  podwójnego  podporządkowania,  biblioteki  sieci,  wskutek  postępującej
decentralizacji na uczelniach, zyskały dużą samodzielność. W gestii kierownictwa Biblioteki
Głównej  pozostały  sprawy nadzoru  i  koordynacji  działań  Biblioteki.  Natomiast  stopniowo
jednostki,  w  skład  których  wchodzą  biblioteki  zakładowe,  przejęły  kontrolę  nad  nimi  i
finansowanie.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych XX w., na mocy ustaleń Senatu, w którego skład
wchodzi  Dyrektor  Biblioteki  Głównej,  środki  finansowe  potrzebne  na  wszelkie  wydatki
związane z działalnością biblioteki pojmowanej całościowo – Biblioteka Główna + biblioteki
sieci,  przydzielano  odgórnie.  Wszystkie  decyzje  o  zatrudnieniu  i  doborze  personelu,



prenumeracie czasopism, zakupie książek, podlegały merytorycznie Dyrektorowi Biblioteki
Głównej, który w tych sprawach brał pod uwagę sugestie Kierownictwa Instytutu.

Od 1994 r. rozpoczęto komputeryzację Biblioteki Głównej i bibliotek sieci [10, s. 38].
Część  romańska  Biblioteki  Instytutu  Neofilologii  przystąpiła  do  niej  od  2000  r.  Dyrekcja
Biblioteki  Głównej  zadbała  o  przygotowanie  merytoryczne  do  tego  przedsięwzięcia.
Pracownicy Biblioteki Głównej w 1999 i w 2000 r. przeprowadzili dla bibliotek sieci, w tym
dla  biblioteki  romańskiej,  semestralne  kursy  katalogowania  elektronicznego  w  systemie
VTLS.

Wprowadzenie  danych  o  zasobach  bibliotek  językowych  ułatwiło  korzystanie  ze
zbiorów wszystkim zainteresowanym, którzy mają dostęp do Internetu. Stanowi to ważny
element  promocji  bibliotek  i  języków  obcych.  Poszerzono  w  ten  sposób  krąg  osób
zainteresowanych zasobami  francuskojęzycznymi,  a  od 2005  i  2006 r.  także  książkami  w
języku hiszpańskim i włoskim. Czynności te wspomagał i wspomaga Dział Automatyzacji oraz
Dział  Opracowania Biblioteki  Głównej na zlecenie Dyrekcji  Biblioteki  Głównej (konsultacje
dotyczące  rekordów  bibliograficznych,  haseł  wzorcowych  do  NUKAT).  Za  pośrednictwem
Działu  Automatyzacji  zakupiono  licencje  na  program,  czytnik,  dokonywano  zakupów  i
drukowano barkody. Wspomniany Dział nadzoruje także prawidłowe funkcjonowanie całego
systemu.

Dyrekcja Biblioteki Głównej prowadzi od lat szkolenia i seminaria dla całego systemu
informacyjno-bibliotecznego. Wymusza to i ułatwia współpracę bibliotekarzy pracujących na
Uczelni.  W ten sposób koordynowane działania Dyrekcji  Biblioteki Głównej z bibliotekami
sieci wpływają na rozwój zawodowy pracowników i mobilizują do brania czynnego udziału w
przemianach, jakie dokonują się w bibliotekarstwie.

By  zapewnić  i  usprawnić  system  nadzoru  oraz  przepływu  informacji  między
jednostkami sieci  i  Biblioteki  Głównej,  funkcjonował  i  funkcjonuje nadal  w Uniwersytecie
Pedagogicznym  Oddział  Bibliotek  Zakładowych  (obecnie  jednoosobowy).  Wraz  z  coraz
większą samodzielnością bibliotek sieci rola tej jednostki organizacyjnej sprowadza się raczej
do  czynności  formalnych:  prowadzenia  całej  sprawozdawczości,  zbierania  informacji  o
godzinach  otwarcia  bibliotek  oraz  sprawowania  kontroli  nad  terminami  urlopów
pracowników,  informowania  bibliotekarzy  o  seminariach,  wykładach  i  wydarzeniach  w
Bibliotece Głównej i zachęcania do uczestnictwa. Nie bez znaczenia jest także sprawowanie
nadzoru nad sprawozdawczością komputerową całej Biblioteki prowadzonej w zakupionym
programie  Status.  Wynikiem tego jest  szybki  dostęp do danych,  a  także  skrócenie  czasu
przygotowania sprawozdań, dzięki systematycznie wprowadzanym danym.

Dokonywanie  zakupów  w  Bibliotece  wymaga  również  nawiązywania  kontaktów  z
księgarniami  językowymi.  Sekcja  romańska  prowadzi  wieloletnią  współpracę  z  Księgarnią
Edukator,  specjalizującą się  w zaopatrywaniu we francuskojęzyczne nowości  wydawnicze.
Pracownicy księgarni dbają także, by wszelkie prezentacje dotyczące metod do nauki języka
nie  ominęły  Biblioteki.  Od  pięciu  lat  trwa  także  współpraca  z  księgarniami:  ELITE  (język
hiszpański)  i  ITALICUS  (język  włoski).  Zamówienia  dokonywane  są  podczas  wizytacji
krakowskich księgarni. Wiele z nich przesyła drogą elektroniczną informacje o nowościach
wydawniczych.

Zakupy  czasopism,  obecnie  jest  to  6  czasopism  zagranicznych  i  2  tytuły  polskie,
dokonywane są za pośrednictwem Oddziału Czasopism Biblioteki Głównej, który prowadzi
prenumeratę.  Środki  na  ten  cel  przydzielane  są  częściowo  przez  Dziekana  Wydziału
częściowo przez Instytut.



W trosce o księgozbiór zlecane są także usługi introligatorskie. W początkowej fazie
działalności  Biblioteki  oprawę  sponsorowała  częściowo  Biblioteka  Główna  i  Instytut.
Obecnie,  z  uwagi  na  decentralizację,  środki  na  ten  cel  przekazuje  Instytut.  Zgodnie  z
obowiązującymi w Uczelni przepisami oprawa zlecana jest introligatorom wybranym dla całej
jednostki w drodze przetargu.

Ostatnim elementem w kontaktach Biblioteki z otoczeniem zewnętrznym bliższym są
darczyńcy. Z uwagi na specyfikę Biblioteki część z nich została omówiona wcześniej. Inni to
biblioteki Uczelni (Biblioteka Główna Filologii Polskiej i Politologii), a także osoby prywatne
spoza Uczelni.

Omówiona  współpraca  z  otoczeniem  zewnętrznym  bliższym  przyczyniła  się  do
modernizacji  Biblioteki,  wzbogaciła  jej  księgozbiór,  a  także  pozwoliła  pracownikom
dostosować  się  do  najnowszych  osiągnięć  informacyjno-usługowych  realizowanych  przez
Bibliotekę.

Struktura małych bibliotek,  do których należy sekcja romańska Biblioteki  Instytutu
Neofilologii,  podlega  mniejszej  formalizacji.  Biblioteka,  będąc  częścią  składową Instytutu,
wtapia się w swoje otoczenie i wymusza zmienny i zróżnicowany zakres czynności w ramach
obowiązków pracowników. Muszą oni  uczestniczyć w realizacji  wszystkich podstawowych
procesów  bibliotecznych  i  wzajemnie  wymieniać  się  obowiązkami.  Tego  typu  biblioteki
realizują  różne  wyspecjalizowane  usługi,  tworząc  w  ten  sposób  szeroki  wachlarz  usług
dziedzinowych.

By  zapewnić  łączność  z  jednostką  macierzystą  usytuowano  Bibliotekę  w  pobliżu
romańskiej części Instytutu. Zapewniono w ten sposób bezpośredni kontakt z pracownikami
naukowymi,  dydaktycznymi  i  studentami.  Częste  odwiedziny  sprzyjają  nawiązywaniu
formalnych  i  nieformalnych  obustronnych  kontaktów5.  Te  relacje  sprawiły,  że  Biblioteka
stanowi  dla  wszystkich  wymienionych  grup  czytelników  podstawowy  warsztat  pracy
naukowej i dydaktycznej6. Uwzględniając sugestie wykładowców pozyskiwano podstawowe
podręczniki, literaturę specjalistyczną, czasopisma fachowe polskie i zagraniczne oraz zbiory
specjalne  (kasety  audio,  video,  CD,  DVD)  tak  niezbędne  przy  nauce  języka  obcego.  W
księgozbiorze  podręcznym  znajdują  się  słowniki,  wieloegzemplarzowe  podręczniki  do
gramatyki, literatury i cywilizacji. Z tych zasobów korzystają także pracownicy z całej Uczelni,
a bezpośredni kontakt zapewnia szybką i trafną realizację zamówień.

Z  relacji  formalnych i  nieformalnych Romanistyka  ↔ Biblioteka wynikają  również
inne działania wspomagające procesy dydaktyczne. Każdy z uczących może zamówić i wybrać
określone  pozycje  potrzebne  do  prowadzenia  zajęć.  W  miarę  posiadanych  środków
finansowych  są  one  realizowane.  Ograniczona  liczba  pozycji  książkowych  wymusza
określenie przez prowadzących, które książki należy udostępniać tylko „na miejscu” lub do
robienia kserokopii. Zarządzanie kolekcją materiałów do poszczególnych przedmiotów jest
kontrolowane i koordynowane.

W środowisku romanistów w Krakowie, i nie tylko, wiadomo, że Biblioteka gromadzi
liczne nowości wydawnicze. Z tego powodu odwiedza ją wiele osób z terenu miasta, jak i
innych miejscowości. Regulamin biblioteki określa kto w pierwszej kolejności może korzystać
z zasobów i na jakich warunkach. Z powodu oszczędnej gospodarki finansami dokonuje się
zakupy w jednym egzemplarzu. Kierując się troską o zabezpieczenie zbiorów ustalono, że w
pierwszej  kolejności  z  Biblioteki  mogą  korzystać  pracownicy  i  studenci  specjalności

5 Przeprowadzono  ankietę  wśród  42  czytelników.  Na  pytanie  jak  często  odwiedza  Pan/Pani  bibliotekę:  19
odpowiedziało-kilka razy w miesiącu; 14 raz w tygodniu; 8 rzadko; 1 nie korzysta z tej biblioteki.
6 Wśród 15 pracowników biorących udział w ankiecie 13 osób potwierdziło tę opinię.



romańskiej,  hiszpańskiej  i  włoskiej,  pracownicy  Uczelni  oraz  studenci  romanistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czytelnicy z zewnątrz są także mile widziani. Mogą korzystać z
wszystkich zasobów bibliotecznych w czytelni po okazaniu dowodu tożsamości. Każdy zostaje
obsłużony z należytą atencją, a dbałość o użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych [7]
jest  wyznacznikiem działań  podejmowanych przez  personel  placówki.  Obrazuje  to  tabela
wypożyczeń.

Tab. 1. Usługi w samodzielnej Bibliotece Instytutu Neofilologii – sekcja romańska

rok liczba
wypożyczeń
w czytelni

liczba
wypożyczeń

poza
bibliotekę

1996 3829 4928

1997 3701 4039

1998 3153 4516

1999 3441 4478

2002 3327 4203

2003 5220 4011

2004 5982 6344

2007 8275 8205

2008 4363 6426

2009 5568 5276

Źródło: sprawozdania z działalności Biblioteki

Wynika to z faktu, że usługi świadczone przez bibliotekę, placówkę non profit, są traktowane
jako bardzo cenny towar. Specyficzny „rynek zbytu”, który stanowią czytelnicy, wymaga od
personelu  kreatywności,  wiedzy  i  fachowości.  Rezultat  takiego  działania  to  jakość
świadczonej  usługi,  której  wyznacznikiem  jest  zadowolenie  czytelnika.  Skutkuje  to  liczbą
odwiedzin w Bibliotece i opinią o Bibliotece, która jest wartością niemierzalną przekazywaną
często  ustnie.  To  kształtowanie  kontaktów  z  otoczeniem  wewnętrznym  dokonuje  się
każdego dnia. Nie bez znaczenia jest fakt, że w Bibliotece pracują dwie romanistki, a więc
osoby orientujące się w tematyce oferowanych zbiorów7.

W trosce o czytelników i dla własnej satysfakcji bibliotekarze informują na bieżąco,
poprzez gazetkę tematyczną, o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych we Francji oraz
prezentują sylwetki pisarzy.

Komputeryzacja i wynikająca z niej automatyzacja stały się jednym z podstawowych
zadań w Bibliotece [8]. Katalogi elektroniczne tworzone systematycznie ułatwiły dostęp do
księgozbioru i orientację w zasobach. Stanowi to powszechnie dostępny i ważny punkt w
promocji  Biblioteki.  Z  komputerów w czytelni  podłączonych do sieci  uczelnianej  studenci
mają dostęp do baz danych i bibliotek cyfrowych krajowych i zagranicznych, do których akces
posiada Biblioteka Główna. W Bibliotece studenci  mogą m.in.  korzystać z bazy  Frantexte
dostępnej  tylko na trzech stanowiskach komputerowych w czytelni.  W ramach umowy o
współpracy  naukowej  między  Nancy  2  /ALTIF-CNRS  i  Akademią  Pedagogiczną  z  2006  r.

7 Potwierdzają  to  wyniki  ankiety  wśród  studentów.  Na  27  osób  23  odpowiedziało,  że  przy  wypożyczaniu
korzysta z pomocy bibliotekarza.



pracownicy  i  studenci  mogą  korzystać  z  tego  rodzaju  systemu  wspomagającego  pracę
naukową i dydaktyczną8.

Od  2004  r.  Instytut  Neofilologii  wydaje  przy  współpracy  z  francuską  organizacją
GERFLINT i Ambasadą Francji w Polsce czasopismo naukowe Synergies Pologne (2 numery w
roku), którego kolejne egzemplarze wzbogacają Bibliotekę.

Obecnie  wszystkie  uczelnie,  wydziały,  instytuty  poddawane  są  nieustannej  ocenie
zewnętrznej i  wewnętrznej (ocena przez pracowników, władze).  W 2002 r.  takiej  kontroli
poddana  została  filologia  romańska  i  uzyskała  certyfikat  jakości  studiów  wydany  przez
Państwową Komisję Akredytacyjną.  Ocena Biblioteki była jednym z ważniejszych punktów
weryfikacji branych pod uwagę.

Wszystkie tak silnie, oddziałujące na siebie elementy otoczenia wewnętrznego mają
wpływ  na  kreowanie  otwartości  na  inność,  tolerancję  i  akceptację  [4,  s.  87].  Takiego
podejścia wymagają praktycznie wszystkie dyscypliny naukowe, ale te kształcące filologów
języków  obcych  szczególnie  (prowadzone  zajęcia  obejmują  m.in.  cywilizację,  historię,
literaturę).  Tymi  właśnie  cechami  powinien  kierować  się  bibliotekarz,  który  w  wyniku
bezpośredniego kontaktu ze studentem, może przekazać różnorodne informacje i sposoby
dotarcia  do  nich.  Jego  myślenie  i  działanie  ukierunkowuje  wybór.  Należy  podkreślić
subtelność takich zachowań. Tu najwyraźniej widoczny jest efekt synergii w bibliotece.

Działanie,  ukierunkowane  na  osiągnięcie  konkretnych  zamierzeń,  wsparte
pozytywnym nastawieniem wszystkich biorących w nim udział, często powoduje pozytywny
skutek, niejednokrotnie większy od zamierzonego i to właśnie jest synergia. Ta niezmierzona
dodatkowa  korzyść  lub  wynik  współdziałania  otoczenia  biblioteki  rozumianego  jako
nakładanie się na siebie współpracy wszystkich elementów całego otoczenia.

I  tak,  wszelkie  przemiany,  którym  podlegała  Sekcja  Romańska  Biblioteki  Instytutu
Neofilologii  Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odzwierciedlają  to co działo się  w
ostatnich latach w kraju i na świecie. Wpisana w określone warunki społeczno-ekonomiczne
Uczelnia, a więc i Biblioteka, uległy przeobrażeniom na miarę czasów i możliwości, w których
powstały i przyszło im działać. Dokonujące się przemiany, początkowo powolne, uwolniły siły
napędowe do dalszych nakładających się na siebie działań. Transformacji uległ cały świat,
edukacja również, gdyż nie da się jej oddzielić.

Edukacja, a w niej,  jako część składowa, biblioteka,  odwołuje się do pedagogiki,  a
raczej jej technik i kultury pojętej globalnie zorientowanej na XXI wiek [2, s. 11]. Zmusza to
do rozwiązywania narastających problemów. Oto najważniejsze z nich:

1. Komercjalizacja  wszystkich dziedzin życia,  która wymusza decentralizację nie  tylko
finansową, ale i organizacyjną. Przykładem jest reorganizacja biblioteki.

2. W  jaki  sposób  poprzez  współpracę  wszystkich  korzystających  i  wspierających  jej
działalność utrzymać warsztat naukowo-dydaktyczny, jakim jest biblioteka, jednostka
non profit, dla pracowników i studentów Uczelni, Instytutu?

3. Jak poprzez kontakt czytelnik ↔ bibliotekarz realizować edukację interkulturową, z
uwzględnieniem i szacunkiem dla każdej odmienności przy takim natłoku informacji,
na  jaki  jesteśmy  skazani  w  dobie  społeczeństwa  informacyjnego?  Na  szczęście
szybkość, intuicja i  wola współdziałania człowieka mogą konkurować z maszynami,
technologiami informacyjnymi.
Podobnym  pytaniom  i  opiniom  nie  ma  końca.  Koniecznością  staje  się  obecnie

uświadomienie  sobie,  że  rozwój  technik  informacyjnych  oferuje  tylko  różnego  typu
wiadomości.  To od nauczyciela,  wykładowcy,  bibliotekarza zależy takie oddziaływanie,  by

8 Dostęp do tej bazy mają tylko trzy uczelnie w Polsce.



młodzi ludzie nie gubili się w natłoku informacji. To jest właśnie poszukiwany przez nas efekt
synergii – niemierzalny i trudny do zdefiniowania pozytywny wynik współpracy wszystkiego,
co składa się na edukację pojętą całościowo, a zatem i biblioteki. 

Bibliografia
1. BAŃKA Mirosław (red.).  Wielki Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: Wydawnictwo

PWN, 2003. ISBN 83-01-13941-2.
2. GAJDA  Janusz  (red.).  Edukacja  zorientowana  na  XXI  wiek.  Lublin:  Wydawnictwo

UMCS, 2000. ISBN 83-277-1587-0.
3. GĄGULSKA  Bernadetta.  Otoczenie  bibliotek  akademickich  i  jego  wpływ  na  ich

funkcjonowanie.  In  JURCZAK  Izabela,  OKULARCZYK  Elżbieta  (red.).  Partnerzy
bibliotek:  model  komunikacji  z  otoczeniem.  Łódź:  Firma  Księgarska  Wiesława
Juszczaka, 2008, s. 21-31. ISBN 978-83-925616-0-6.

4. KOMOROWSKA  Hanna.  Metodyka  nauczania  języków  obcych.  Warszawa:
Wydawnictwo WSiP, 1999. ISBN 83-02-07305-9.

5. MEINARDI Gabriela. 25 minęło... . In Konspekt [Dokument elektroniczny]. 2002/2003,
nr 13. Tryb dostępu: www.wsp.krakow.pl/konspekt/13/meinardi13.html. Stan z dnia
10.04.2010.

6. MISZCZAK Andrzej. Biblioteka wydziałowa: między wydziałem a biblioteka główną. In
JURCZAK  Izabela,  OKULARCZYK  Elżbieta  (red.).  Partnerzy  bibliotek:  model
komunikacji z otoczeniem. Łódź: Firma Księgarska Wiesława Juszczaka, 2008, s. 57-
63. ISBN 978-83-925616-0-6.

7. SUDOLSKA Agata. Orientacja na klienta – klient wewnętrzny i zewnętrzny organizacji.
In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2003,
nr 7. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/torun/sudolska.php. Stan z dnia
10.04.2010.

8. ŚLIWIŃSKA Elwira. Internet w bibliotekach naukowych i publicznych. In Elektroniczny
Biuletyn  Informacyjny  Bibliotekarzy [Dokument  elektroniczny].  2002,  nr  3.  Tryb
dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb/sliwinska.php. Stan z dnia 11.04.2010.

9. Ustawa o szkolnictwie wyższym z 12 września 1990 r. [Dokument elektroniczny]. Dz.
U.  1990  r.  Nr  65,  poz.  385.  Tryb  dostępu:
http://beta.forumakademickie.pl/informator-fa/ustawy-i-projekty/210/.  Stan  z  dnia
09.04.2010.

10. WILDHARDT Teresa. Biblioteka Główna Akademii pedagogicznej – wczoraj i dziś. In
Konspekt [Dokument  elektroniczny].  1999,  nr  1.  Tryb  dostępu:
www.wsp.krakow.pl/konspekt/25/12-biblioteki.html. Stan z dnia 10.04.2010.

11. WOJCIECHOWSKI  Jacek.  Organizacja  i  zarządzanie  w  bibliotekach. Warszawa:
Kraków, 1998. ISBN 83-01-12432-6.



Joanna Kulik1

Współpraca w zakresie gromadzenia zbiorów na przykładzie
Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

Współpraca  to  współdziałanie  szeregu  bibliotek  w  różnych  zakresach  działalności
bibliotecznej.  Może  obejmować  funkcję  gromadzenia,  opracowania,  przechowywania  i
udostępniania zbiorów oraz działalność informacyjną. Placówki mogą podejmować wspólnie
prace  naukowe,  dydaktyczne,  dokształcanie  i  doskonalenie  zawodowe,  a  także
wprowadzanie i wykorzystywanie nowych urządzeń technicznych czy działalność wydawniczą
[9,  s.  376].  W tekście  przedstawiono  współpracę  w zakresie  gromadzenia  i  uzupełniania
zbiorów w postaci wymiany materiałów bibliotecznych.

Ustawa  z  dnia  27  czerwca  1997  r.  O  bibliotekach określiła  podstawowe  zadania
bibliotek  różnych  typów.  Jednym  z  nich  jest  gromadzenie  zbiorów,  czyli  planowe
pozyskiwanie  i  wprowadzanie  do  biblioteki  właściwych  materiałów  bibliotecznych.
Podstawowym źródłem przyrostu zbiorów jest zakup. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
odbywa się także poprzez przyjmowanie darów, depozytów, egzemplarza obowiązkowego
oraz wymianę [9, s. 54].

W bibliotekach naukowych wymiana materiałów bibliotecznych jest ważnym źródłem
gromadzenia  i  uzupełniania  zbiorów.  Stanowi  również  formę pozbywania  się  materiałów
zbędnych. Należy przy tym pamiętać, że to, co dla jednej biblioteki jest tytułem zbytecznym,
dla innej może być wartościowym i poszukiwanym. Część instytucji podejmuje współpracę w
celu  systematycznego  i  stałego  pozyskiwania  materiałów  bibliotecznych  z  ośrodków  o
podobnym  profilu  badawczym  [2,  s.  19].  Wymiana  przybiera  formę  krajową  lub
międzynarodową.

Biblioteki  od wieków prowadzą wymianę materiałów.  Początkowo wykorzystywały
związki  nieformalne,  czyli  osobiste  kontakty  pracowników  naukowych  i  bibliotekarzy.  Z
czasem  organizowano  ją  w  oparciu  o  formalne  umowy  dwustronne  oraz  umowy
międzynarodowe.  Głównym celem wymiany materiałów bibliotecznych było umożliwienie
pozyskania  publikacji  niedostępnych  w  handlu  księgarskim  oraz  bezgotówkowego
powiększania zasobów bibliotecznych o cenne materiały z innych ośrodków. Wymiana była
również formą promocji dorobku naukowego własnego środowiska [3].

Pierwsze polskie akty prawne regulujące zasady wymiany krajowej zwracały uwagę
na politykę obrotu drukami zbędnymi. Były to:

 zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego z 1935 r. O
wymianie dubletów,

 zarządzenie  Ministra  Kultury  i  Sztuki  z  dnia  16  marca  1965  r.  W  sprawie
międzybibliotecznej wymiany druków zbędnych [2, s. 18].
Ostatnim przepisem prawnym regulującym szczegółowo wymianę było zarządzenie

Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 lutego 1973 r. W sprawie zasad wymiany, nieodpłatnego
przekazywania i sprzedaży materiałów bibliotecznych [8], które zostało wydane na podstawie

1 mgr Joanna Kulik, Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, e-mail: 
joanna.kulik@chorzow.wsb.pl.



art.  16 ust.  1 pkt.  2 Ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r.  O bibliotekach.  Jego zapisy objęły
ogólnopolską sieć biblioteczną. Do materiałów zbędnych zaliczono:

 materiały  nie  odpowiadające  zakresowi  gromadzenia  zbiorów  przez  daną
bibliotekę,

 materiały nieprzydatne bibliotece ze względu na nadmierną liczbę egzemplarzy w
stosunku do aktualnych i przewidywalnych potrzeb użytkowników,

 oraz materiały z innych względów nieprzydatne bibliotece.
Wymiana  odbywała  się  na  podstawie  bezpośredniego  porozumienia

zainteresowanych  bibliotek  lub  w  sposób  zorganizowany,  dla  poszczególnych  sieci
bibliotecznych.  Zarządzenie  ustalało  pierwszeństwo w przyjmowaniu zbędnych poloników
oraz  wydawnictw  regionalnych.  Zawierało  również  wykaz  37  bibliotek  naukowych
zobowiązanych do uczestnictwa w ogólnopolskiej  międzybibliotecznej wymianie zbędnych
materiałów bibliotecznych.

Zarządzenie  Ministra  Kultury  i  Sztuki  z  dnia  15  lutego  1973  r. W  sprawie  zasad
wymiany,  nieodpłatnego  przekazywania  i  sprzedaży  materiałów  bibliotecznych przestało
obowiązywać z chwilą wejścia w życie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O bibliotekach [7].
Art. 27 ust. 5 ustawy wprowadził zapis stwierdzający, aby biblioteki wchodzące w skład sieci
bibliotecznej  współdziałały  w  zakresie  m.in.  wymiany  oraz  przekazywania  materiałów
bibliotecznych i informacji. Do dziś nie wydano zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w porozumieniu z odpowiednimi ministrami, które ustalałoby zasady wymiany
materiałów bibliotecznych. W środowisku bibliotekarskim pojawiają się głosy, że może nie
jest  ono  potrzebne,  ponieważ  biblioteki  dobrze  dają  sobie  z  nią  radę  bez  stosownych
regulacji [1, s. 46].

Początki międzynarodowej wymiany wydawnictw sięgają XVII  i  XVIII  wieku. Została
ona zainicjowana przez ośrodki akademickie oraz towarzystwa naukowe, które w ten sposób
chciały  zaoszczędzić  kwoty  przeznaczane  na  zakup  publikacji.  W  1740  r.  zawarto
porozumienie  Commercium  litterarium pomiędzy  uniwersytetami  w  Abo,  Greiswaldzie  i
Lund. Jego głównym celem była wymiana wydawnictw uniwersyteckich [5].

W XIX wieku nastąpił rozwój współpracy różnych ośrodków naukowych. Jednocześnie
dążono  do  uregulowania  wymiany  zagranicznej  pewnych  rodzajów  publikacji,  głównie
dysertacji  doktorskich oraz druków urzędowych za pomocą porozumień prawnych między
instytucjami, dwustronnych umów międzyrządowych oraz konwencji. Pierwszym z aktów o
tym charakterze była tzw. Konwencja Marburska z 1817 r., zakładająca wymianę publikacji
między uniwersytetami [5; 6].

Inicjatorem i  propagatorem  międzynarodowej  wymiany  wydawnictw był  francuski
bibliofil  Aleksander  Vattemare.  Zwrócił  on  uwagę  na  dublety  zalegające  w  magazynach
bibliotek, a zarazem na braki w ich księgozbiorach. Vattemare stał się twórcą idei stworzenia
międzynarodowej  organizacji  dla  celów wymiany.  Znalazła  ona swoje  odzwierciedlenie w
Konwencji Brukselskiej, uchwalonej w 1886 r. Dokument dał podstawę do zorganizowania
międzynarodowego  systemu  wymiany.  Konwencja  zakładała,  że  w  każdym  kraju
członkowskim powstaną narodowe biura wymiany, pośredniczące w przesyłaniu publikacji
pomiędzy instytucjami naukowymi. Polska przystąpiła do niej w 1921 r.  i zgodnie z art.  1
Konwencji  Brukselskiej  utworzono  Biuro  Międzynarodowej  Wymiany  Wydawnictw.  Jego
głównym zadaniem było ułatwienie obrotu przesyłek międzynarodowych oraz pokrywanie
ich kosztów [5; 6].

Kolejnymi dokumentami regulującymi międzynarodową wymianę wydawnictw oraz
druków urzędowych były Konwencje Paryskie [4], wypracowane podczas X Sesji Konferencji



Generalnej UNESCO w grudniu 1958 r. W Polsce ich postanowienia zaczęły obowiązywać od
1971 r. Konwencje podkreślały rolę „międzynarodowej wymiany wydawnictw w swobodnym
rozpowszechnianiu  myśli  i  wiedzy  między  narodami  świata”.  Umawiające  się  państwa
zobowiązywały się popierać i ułatwiać wymianę wydawnictw prowadzoną przez instytucje
centralne  oraz  przez  bezpośrednio  zainteresowane  placówki  naukowe  i  biblioteki.
Przedmiotem międzynarodowej wymiany były:

 wydawnictwa o charakterze oświatowym, naukowym i technicznym, kulturalnym
lub informacyjnym,  takie jak:  książki,  dzienniki  i  czasopisma, mapy i  plany,  ryciny,
fotografie, mikrofilmy, dzieła muzyczne, wydawnictwa braille’owskie i inne materiały
graficzne,

 oraz  wydawnictwa  objęte  Konwencją  dotyczącą  międzynarodowej  wymiany
wydawnictw urzędowych i dokumentów rządowych.
Konwencje  Paryskie  w zakresie  wymiany  nie  obejmowały  dokumentów poufnych,

korespondencji  służbowej  i  innych  dokumentów,  których  nie  podano  do  publicznej
wiadomości. Dokument regulował również zadania aparatu wymiany, sposób przekazywania
materiałów,  koszty  wysyłki  i  inne.  Konwencje  miały  charakter  otwarty;  mogły  do  niej
przystąpić także państwa nie zrzeszone w UNESCO.

Na  mocy  postanowień  Konwencji  Paryskich  centralną  instytucją  w  Polsce,
zobowiązaną do realizacji wymiany, zostało Biuro Międzynarodowej Wymiany Wydawnictw,
od 1931 r.  z  siedzibą w Bibliotece Narodowej.  Jego głównym zadaniem jest  koordynacja
wymiany międzybibliotecznej wydawnictw urzędowych i naukowych pomiędzy krajowymi i
zagranicznymi instytucjami. W Biurze są opracowywane listy dubletów, jest organizowana
spedycja oraz rozsyłanie przesyłek [6].

Krajowa  wymiana  międzybiblioteczna  może  być  prowadzona  na  podstawie
dwustronnych  porozumień  pomiędzy  zainteresowanymi  instytucjami,  które  dokładnie
określają tytuły przesyłanych publikacji  lub profile zainteresowania [5]. Niektóre biblioteki
przyjmują  inne  rozwiązania.  Wykorzystują  zasadę  wymiany  tytuł  za  tytuł  w  przypadku
wydawnictw ciągłych lub wolumin za wolumin w przypadku wydawnictw zwartych [2, s. 19].

Przez  lata  w  bibliotekach  szkół  wyższych  wymiana  opierała  się  na  publikacjach
otrzymywanych  bezpłatnie  z  wydawnictw  lub  innych  jednostek  uczelnianych.  Ostatnio
można  zaobserwować  zjawisko  ograniczania  wymiany  głównie  z  powodu  przeniesienia
kosztów  finansowych  na  biblioteki.  Obecnie  to  biblioteki  ponoszą  koszty  związane  z
pozyskiwaniem publikacji oraz ich wysyłki. Te działania mają wpływ na zmniejszanie liczby
kontrahentów  oraz  liczby  wysyłanych  publikacji.  Niektóre  z  nich  zastanawiają  się  nad
opłacalnością  wymiany  biorąc  pod  uwagę  wartość  otrzymywanych  materiałów  oraz  ich
użyteczność dla czytelników. W skrajnych przypadkach bibliotekarze podejmują decyzję o
całkowitym wycofaniu się z tego rodzaju współpracy [3].

Wymiana  może  być  prowadzona  okazjonalnie  lub  długofalowo.  Jeśli  biblioteka
decyduje się na współpracę w dłuższym okresie czasu, to powinna wziąć pod uwagę kilka
czynników. Jest  nim stabilność i  solidność  partnera,  dzięki  którym wymiana będzie miała
systematyczny i stały charakter. Następnie należy precyzyjnie określić przedmiot wymiany.
W ten sposób można uniknąć otrzymywania zbędnych materiałów, niezgodnych z profilem
gromadzenia  biblioteki,  a  jednocześnie  pozyskać  zbiory  z  ośrodków  o  podobnym  profilu
badawczym [4].

Wymiana to korzystny sposób powiększania zasobów biblioteki, głównie o publikacje
spoza  handlu  księgarskiego,  np.  materiały  konferencyjne,  informatory,  publikacje
niskonakładowe. Umożliwia również uzupełnienie zasobów o brakujące numery czasopism.



Obecnie wymiana straciła na znaczeniu jako sposób dotarcia do literatury polskiej i
zagranicznej.  Przyczyniły się do tego m.in. możliwość nabywania publikacji  na światowym
rynku  księgarskim.  Zmniejszyło  się  także  znaczenie  wymiany  jako  elementu  promocji
dorobku naukowego pracowników uczelni. Biblioteki naukowe inwestują w bazy danych z
różnych dziedzin wiedzy, które umożliwiają szybki i stały dostęp do najnowszych publikacji
naukowych.

Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
(Biblioteka WSB Chorzów) prowadzi wymianę materiałów bibliotecznych od 2004 r. Obecnie
współpracuje  z  45  ośrodkami  z  całej  Polski.  Wśród  partnerów  wymiany  znajduje  się  7
bibliotek  wyższych  szkół  publicznych,  tj.  Szkoły  Głównej  Handlowej  w  Warszawie,
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu
Opolskiego,  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  oraz
Politechniki  Świętokrzyskiej.  Ponadto  Biblioteka  WSB  Chorzów  współpracuje  z  38
bibliotekami wyższych szkół niepublicznych. Są to ośrodki o profilu badawczym zbliżonym do
profilu  chorzowskiej  uczelni.  Dzięki  temu  zasób  biblioteczny  jest  uzupełniany  o  zbiory
obejmujące zagadnienia z zakresu biznesu, finansów, ekonomii, politologii, zarządzania oraz
informatyki.

Biblioteka nie prowadzi wymiany zagranicznej. Dotychczas podjęto próbę współpracy
z  ośrodkiem  naukowym  w  Karwinie  (Republika  Czeska),  ale  zakończyła  się  ona
niepowodzeniem.

Przed podjęciem współpracy  podpisywane  jest  dwustronne  porozumienie.  Oprócz
wymiany zakłada ono wzajemne przekazywanie informacji o wydawanych pozycjach. Część
partnerów  umożliwia  wybór  książek  z  oferty  ich  wydawnictw  uczelnianych.  Są  to:
Uniwersytet  Marii  Curie-Skłodowskiej  w  Lublinie,  Wyższa  Szkoła  Biznesu  w  Dąbrowie
Górniczej oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Koszty wysyłki ponoszą
ośrodki wysyłające materiały do wymiany.

Przedmiotem wymiany są głównie książki. Są to wartościowe i poszukiwane zeszyty
naukowe, materiały konferencyjne oraz monografie, które z zasady są wydawane w niskich
nakładach. W ten sposób Biblioteka WSB Chorzów otrzymuje literaturę specjalistyczną, która
potem  może  służyć  jako  materiał  porównawczy  do  badań  naukowych.  Zwykle  wymiana
prowadzona jest w stosunku 1:1. Rocznie księgozbiór biblioteczny wzbogaca się średnio o
160 egzemplarzy wydawnictw zwartych (rys. 1).

Rys. 1. Liczba książek otrzymanych w wyniku wymiany
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Źródło: opracowanie własne

Niektórzy  partnerzy  przysyłają  również  periodyki  wydawane  przez  ich  uczelnie
macierzyste.  W  wyniku  wymiany  Biblioteka  WSB  Chorzów  otrzymuje  następujące  tytuły
czasopism:

 Ekonomiczno-informatyczny kwartalnik teoretyczny Wyższej Szkoły Ekonomiczno-
Informatycznej w Warszawie,

 Nowy Sącz Academic Review Wyższej Szkoły Biznesu National-Louis University w
Nowym Sączu,

 Pomosty.  W  kręgu  nauki  i  biznesu Wyższej  Szkoły  Finansów  i  Zarządzania  w
Białymstoku, 

 Problemy ekologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu,

 Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
 Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie Wyższej Szkoły Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi.
Wymiana  materiałów  nie  stanowi  znacznego  źródła  gromadzenia  i  uzupełniania

zbiorów w Bibliotece WSB Chorzów. Dotychczas materiały otrzymywane tą drogą stanowiły
od 5% do 7% ogółu księgozbioru (rys. 2).

Rys. 2. Struktura nabytków w Bibliotece WSB Chorzów



Źródło: opracowanie własne

W ciągu roku Biblioteka WSB Chorzów otrzymuje zbiory o średniej wartości 4630 zł
(rys. 3). Dzięki książkom i czasopismom otrzymywanym tą drogą Bibliotece WSB Chorzów
udaje się zaoszczędzić 5-7% budżetu przeznaczonego na zakup nowego księgozbioru.

Rys. 3. Wartość (PLN) otrzymanych zbiorów w wyniku wymiany

Źródło: opracowanie własne

Biblioteka WSB Chorzów w ramach wymiany wysyła materiały własne uczelni, takie
jak:  Zeszyty  naukowe  Wyższej  Szkoły  Bankowej  w  Poznaniu  Wydziału  Zamiejscowego  w
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Chorzowie,  Chorzowskie  Studia  Polityczne oraz  monografie  z  zakresu  m.in.  bankowości  i
finansów, rachunkowości, politologii oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Z  większością  bibliotek  wymiany  materiałów  dokonuje  się  raz  w  roku.  Z  kilkoma
partnerami współpraca odbywa się częściej, poprzez trzy- lub czterokrotne wysyłki.

Współpraca bibliotek w zakresie wymiany zbiorów ma zasadnicze znaczenie. Mimo że
prowadzenie  wymiany  materiałów  bibliotecznych  jest  pracochłonną  czynnością,  jej
stosowanie  daje  wiele  korzyści.  Umożliwia  pozyskanie  ciekawych  materiałów  w  obrocie
bezgotówkowym,  które  uatrakcyjniają  księgozbiór  biblioteki.  Pozwala  na  promocję  i
prezentację  dorobku  własnej  uczelni  za  granicą.  Systematyczna  wymiana  umacnia
współpracę pomiędzy bibliotekami. Jednocześnie należy pamiętać, że wymiana nie może być
jedynym sposobem gromadzenia i uzupełniania zbiorów.
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Wypożyczenia międzybiblioteczne
w Politechnice Wrocławskiej

Historia  wypożyczeń międzybibliotecznych  ma nieco  ponad 120 lat,  jeśli  za  punkt
wyjścia przyjąć rok 1885, kiedy to we Włoszech ogłoszono pierwszy w Europie regulamin
wypożyczeń  międzybibliotecznych,  a  szereg  bibliotek  zobowiązało  się  do  współpracy  w
ramach tych zasad.  Żadna z istniejących do dzisiaj  bibliotek nie jest w stanie zgromadzić
materiałów  w  pełni  satysfakcjonujących  użytkowników,  dlatego  też  rola  wypożyczalni
międzybibliotecznych jest  tak wielka.  Dzięki  tej  formie  wypożyczeń zwiększa  się  znacznie
dostępność do wszelkich zbiorów dla szerokiej rzeszy użytkowników.

Biblioteka  Główna  i  OINT  Politechniki  Wrocławskiej  (dalej  BG  PWr)  prowadzi
działalność  w  zakresie  wypożyczeń  międzybibliotecznych  od  1950  r.  Do  końca  1963  r.
wypożyczenia były realizowane w Dziale Udostępniania,  a  od 1964 r.  prowadzone są już
przez  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną,  powstałą  w  obrębie  Oddziału  Udostępniania
Zbiorów.  Wypożyczalnia  Międzybiblioteczna  w  Politechnice  Wrocławskiej  pomaga  w
wyszukiwaniu i dostarczaniu materiałów w dwóch obszarach:

 sprowadza materiały z innych bibliotek i ośrodków krajowych i zagranicznych,

 realizuje zamówienia na materiały gromadzone w bibliotekach Uczelni.
Wypożyczenia  z  bibliotek  krajowych dla  czytelników PWr na przestrzeni  ostatnich

trzech lat systematycznie wzrastają, zwłaszcza wypożyczenia książek. Zwiększający się dostęp
do zasobów baz czasopism elektronicznych sprawił  natomiast,  że zmniejsza się  proporcja
zamawianych  artykułów  do  całości  zamówień.  Na  uwagę  zasługuje  jednocześnie  fakt
przesyłania coraz większej liczby artykułów w postaci plików. W analizowanym okresie ich
wielkość  wzrosła  z  44%  do  83%.  Systematycznie  zwiększa  się  również  procent  realizacji
zamówień. Należy przy tym dodać, iż główną przyczyną nieudostępnienia materiałów jest ich
brak w bibliotece, w której składane było zlecenie.

Za  pośrednictwem  Wypożyczalni  Międzybibliotecznej  ze  zbiorów  innych  bibliotek
krajowych i  zagranicznych mogą korzystać  wszyscy pracownicy,  doktoranci,  studenci  PWr
oraz osoby spoza Uczelni (w ostatnim okresie około 10% zamówień dotyczyło czytelników
niezwiązanych z PWr).

Tab. 1. Zamówienia krajowe dla czytelników Politechniki Wrocławskiej

Rok Liczba zamawianych pozycji Ogółem % 

1 inż.  Krystyna  Całka,  Kierownik  Oddziału  Udostępniania  BG  i  OINT  Politechniki  Wrocławskiej,  e-mail:
Krystyna.Calka@pwr.wroc.pl
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3 mgr Anna Morawska, BG i OINT Politechniki Wrocławskiej, e-mail: Anna.Morawska@pwr.wroc.pl



akademicki realizacjiKsiążki
Artykuły

Kserokopie Pliki Razem

2006/07 228 397 314 711   963 82,4

2007/08 278 340 396 736 1 050 82,9

2008/09 415 167 450 617 1 052 84,8

Półrocze 2009/10 292  75 360 435    740 85,5

Źródło: opracowanie własne

Zamówienia  na  materiały  biblioteczne  wysyłane  do innych  bibliotek  krajowych  są
bardzo różnorodne,  co wynika ze  struktury Politechniki  Wrocławskiej  i  prowadzonych na
uczelni zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych. Oprócz ściśle technicznych wydziałów,
istnieje  szereg  jednostek  organizacyjnych,  które  zajmują  się  m.in.  ekonomią,  biologią,
naukami humanistycznymi,  historią sztuki  czy  medycyną.  Powyższe  czynniki  sprawiają,  że
zamówienia  są  kierowane  do  różnych  bibliotek  i  instytucji:  politechnik,  uniwersytetów,
uczelni  technicznych,  medycznych,  ekonomicznych,  przyrodniczych,  instytutów  Polskiej
Akademii Nauk, czy nawet do muzeów i organizacji pozarządowych.

Najwięcej  zamawianych  publikacji  udostępniają  uczelnie  o  profilu  technicznym,
przede  wszystkim  politechniki  z  Krakowa,  Warszawy,  Poznania,  Gliwic  oraz  krakowska
Akademia  Górniczo-Hutnicza  i  Zachodniopomorski  Uniwersytet  Technologiczny.  Znaczna
część  materiałów  sprowadzana  jest  z  uniwersytetów,  głównie  z  UMK w  Toruniu,  UMCS
w Lublinie, UWM w Olsztynie, jak również z Uniwersytetu Gdańskiego. Z innych bibliotek,
które często wypożyczają swoje zbiory z pewnością należy wymienić Instytut Matematyczny
PAN,  Instytut  Podstawowych Problemów Techniki  PAN czy  Instytut  Techniki  Budowlanej.
Systematycznie zwiększa się liczba zamówień kierowanych do uczelni medycznych (zwłaszcza
skupionych  w  systemie  doc@med),  jak  również  do  Biblioteki  Narodowej  i bibliotek
publicznych (Biblioteka Śląska,  Wojewódzkie Biblioteki  Publiczne w Lublinie i Krakowie).  Z
ogromnym  zadowoleniem  należy  odnotować  fakt,  iż  praktycznie  wszystkie  biblioteki
honorują  zamówienia  przekazywane  pocztą  elektroniczną  i  nie  wymagają  rewersów
tradycyjnych. Instytucje, z których usług korzysta Politechnika Wrocławska, przedstawiono
na rysunku 1.

Rys. 1. Instytucje, z których sprowadzane są materiały biblioteczne



Źródło: opracowanie własne

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG PWr sprowadza również materiały biblioteczne
z  ośrodków  zagranicznych,  przeważnie  z  uczelni  w  Niemczech,  np.  z  uniwersytetów
w Stuttgarcie, Hanowerze, Dreźnie, Berlinie, Ilmenau, Getyndze, oraz z bibliotek landowych i
wyższych  szkół  zawodowych.  Poza  bibliotekami  niemieckimi  zamówienia  wysyłano  do
Norwegii, Rosji, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii a nawet Izraela. Ich liczba od
kilku lat jest porównywalna, z wyjątkiem roku akademickiego 2007/2008, kiedy odnotowano
wzrost  zainteresowania  materiałami  z  zagranicy.  Większość  zamówień  jest  realizowana.
Dotyczy  to  zarówno  druków  zwartych,  jak  i  artykułów  z  czasopism  i  materiałów
konferencyjnych.  Książki  zamawiane są pocztą elektroniczną,  a artykuły sprowadza się  za
pośrednictwem systemów SUBITO i TIBORDER, które przesyłają teksty w postaci plików (jeśli
umowa licencyjna nie dopuszcza takiej możliwości, wysyłane są kserokopie).

Tab. 2. Zamówienia zagraniczne dla czytelników Politechniki Wrocławskiej

Rok 
akademicki

Liczba zamawianych pozycji

Ogółem
% 

realizacjiKsiążki
Artykuły

Kserokopie Pliki Razem

2006/07 150 122   59 181 331 79,5

2007/08 185   62 159 221 406 86,7

2008/09 174   20 137 157 331 87,0

Półrocze 2009/10   92   15   93 108 200 86,1
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Miarą jakości  współpracy pomiędzy wypożyczalniami  międzybibliotecznymi,  oprócz
liczby  otrzymanych  materiałów,  jest  również  czas  realizacji  zamówień.  Na  przestrzeni
ostatnich lat okres oczekiwania na zamawiane przez BG PWr książki, kserokopie, jak również
pliki, uległ znacznemu skróceniu. Dane, za pierwsze półrocze 2010 r., dotyczące tej istotnej
kwestii przedstawiono na rysunku 2.

Rys. 2. Czas realizacji zamówień dla czytelników Politechniki Wrocławskiej

Źródło: opracowanie własne

Poprzez  Wypożyczalnię  Międzybiblioteczną  z  materiałów  zgromadzonych  w  PWr,
korzystają  inne  ośrodki  naukowe,  badawcze,  biblioteki  publiczne,  centra  kulturalne  i
przemysłowe, firmy, a także osoby fizyczne, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Rys. 3. Instytucje zamawiające w Politechnice Wrocławskiej
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Największą  grupę  odbiorców  stanowią  biblioteki  naukowe  szkół  wyższych,  przede
wszystkim  politechnik,  oraz  innych  uczelni  o  profilu  technicznym.  W  ilości  zamówień
przodują:  Politechnika  Krakowska,  Politechnika  Częstochowska  i  Politechnika  Śląska,
Biblioteka  Uniwersytetu  Zielonogórskiego  (Oddział  Nauk  Technicznych,  Ścisłych
i Ekonomicznych) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza. Z innych bibliotek uczelnianych, które
regularnie  korzystają  z  zasobów  PWr wymienić  można biblioteki  politechnik:  z  Poznania,
Warszawy, Lublina, Gdańska, Białegostoku, a także uniwersytetów: UMK w Toruniu, UAM w
Poznaniu, UWM w Olsztynie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i wielu
innych.

Z  satysfakcją  stwierdzić  można,  iż  wzrasta  współpraca  z  mniejszymi  ośrodkami.
Zauważalna jest zwiększona ilość zamówień z państwowych wyższych szkół zawodowych,
przy  czym  częściej  zamawiane  są  książki  niż  artykuły  z  czasopism.  Dotyczy  to  również
zamówień z  bibliotek  publicznych.  Można  zanotować  zaktywizowanie  się  tych  placówek,
zwłaszcza  z  mniejszych  miejscowości.  Najczęściej  poszukują  one  skryptów,  podręczników
oraz prac doktorskich. Wydaje się być to ciekawym zjawiskiem, wartym odrębnej analizy.

Inną  grupą  użytkowników  są  instytuty  PAN  oraz  inne  ośrodki  badawcze  i
przemysłowo-badawcze.  Instytucje  takie,  jak:  Instytut  Medycyny  Pracy  w  Łodzi,  Instytut
Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Główny Instytut Górnictwa w
Katowicach, Instytut Fizyki  Molekularnej PAN w Poznaniu, Zakłady Chemiczne ZACHEM w
Bydgoszczy czy Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach są stałymi odbiorcami,
przy czym zamawiają znacznie więcej kserokopii lub plików niż książek.

Realizowane są także zamówienia od osób fizycznych, wyłącznie w postaci kserokopii
i  plików.  Udostępnianie  książek  możliwe  jest  jedynie  za  pośrednictwem  najbliższej
czytelnikowi biblioteki lub ośrodka naukowo-badawczego.
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Ze zbiorów Politechniki Wrocławskiej korzystają również ośrodki oraz osoby fizyczne z
zagranicy, na podobnych zasadach jak odbiorcy z kraju. W ciągu ostatnich lat realizowane
były zamówienia dla użytkowników z Czech, Litwy, Estonii, USA, Finlandii, Norwegii, Niemiec,
Bośni, Włoch, Macedonii, Kanady, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Australii i
Japonii.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG PWr honoruje różne formy zamówień (e-maile,
faksy,  rewersy  tradycyjne).  W  praktyce  rewers  tradycyjny  został  zastąpiony  pocztą
elektroniczną, choć zdarzają się jeszcze formy papierowe – głównie z mniejszych ośrodków,
bibliotek publicznych lub instytucji, które jeszcze z Politechniką nie współpracowały. Poczta
elektroniczna  daje  możliwość  ściślejszej  współpracy.  Dotyczy  to  nie  tylko  przesyłania
zamówień,  ale  też  szybszej  wymiany  informacji,  korygowania  i uzupełniania  danych
bibliograficznych itp.

Od marca 2009 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna posiada skaner i wszelkie kopie
wykonywane  są  w  postaci  plików.  Jedynie  na  wyraźną  prośbę  usługobiorcy  (kwestie
techniczne) lub w przypadku zamówień na artykuły  z czasopism elektronicznych (umowa
licencyjna) pocztą tradycyjną wysyłane są odpowiednio kserokopie bądź wydruki.

Tab. 3. Statystyka wypożyczeń do innych bibliotek

Rok 
akademicki

Liczba zamawianych pozycji

Ogółem
% 

realizacjiKsiążki
Artykuły

Kserokopie Pliki Razem

2006/07 657   1 685 – 1 685 2 342 84,5

2007/08 584   1 523 – 1 523 2 107 86,4

2008/09 693      884     215* 1 099 1 792 89,0

Półrocze 2009/10 411        77 466    543    954 87,0

* skany wykonywane od 20 marca 2009 r.
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Na podstawie danych statystycznych zauważyć można pewien spadek zamawianych
artykułów z czasopism. Spowodował to coraz powszechniejszy dostęp do pełnotekstowych
baz czasopism elektronicznych. Natomiast zapotrzebowanie na druki zwarte, zwłaszcza prace
doktorskie, w ostatnich trzech latach, nieznacznie wzrasta. Nie wszystkie zamówienia udaje
się  zrealizować.  Istotną  sprawą  jest  czas  realizacji  –  kopie  wysyłane  są  średnio  w  ciągu
dwóch, a książki w ciągu trzech dni. Należy podkreślić, iż Biblioteka PWr wypożycza wszelkie
materiały (poza nielicznymi wyjątkami): egzemplarze czytelniane, prace doktorskie, raporty,
pozycje jednoegzemplarzowe.

Aktualnie w ramach swojej działalności  (wypożyczanie i  sprowadzanie materiałów)
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG PWr współpracuje z około 220 bibliotekami i innymi
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Pomimo  dobrej  współpracy  z  bibliotekami,  w  zakresie  wypożyczeń
międzybibliotecznych,  należy zwrócić  uwagę na pewne problemy.  Istotną przeszkodą jest
brak  jednolitych  uregulowań  prawnych  dotyczących  udostępniania  prac  doktorskich.



Większość uczelni, z wyjątkiem politechnik i niektórych uczelni technicznych, nie dopuszcza
w  swoich  regulaminach  takiej  możliwości.  Utrudnieniem  jest  również  dość  częste
niewypożyczanie  egzemplarzy  lektoryjnych  lub  pozycji  jednoegzemplarzowych.  Czas
realizacji zamówień wydłuża konieczność uzyskiwania zgody autorów (np. w PWr twórców
raportów z  serii  Sprawozdania)  czy  uzupełniania  i  korygowania  danych  bibliograficznych.
Problemem jest także brak informacji w katalogach o niektórych posiadanych materiałach,
np.  przez  biblioteki  wydziałowe,  zakładowe.  Inną  kwestią  ograniczającą  możliwość
wypożyczenia  są  koszty  związane  ze  sprowadzaniem  materiałów  (głównie  z  zagranicy).
Natomiast  szersza  wymiana  publikacji  między  bibliotekami  krajowymi  w  ramach
wzajemności pozwalałaby znacznie uprościć procedury i wyeliminować zbędne koszty (BG
PWr realizuje ją od lat).

Mimo burzliwego rozwoju w ostatnich latach elektronicznych usług bibliotecznych
oraz  szerokiego  do  nich  dostępu,  m.in.  do  Internetu,  zapotrzebowanie  na  obsługę
międzybiblioteczną nie maleje. Użytkownicy bardzo często mają problemy z samodzielnym
wyszukiwaniem, a później  uzyskaniem interesujących ich materiałów. Wiele dokumentów
może  być  udostępnionych  wyłącznie  w  ramach  porozumienia  bibliotek,  szczególnie  tych
w formie tradycyjnej, a więc książek czy nawet spotykanych jeszcze niekiedy mikrofilmów,
mikrofisz.  Współczesna wypożyczalnia  międzybiblioteczna korzysta również z najnowszych
form, takich jak bazy i serwisy elektroniczne, przekazując użytkownikowi uzyskane materiały
w  postaci  plików.  Także  w  tym  przypadku  czytelnicy  bardzo  często  wolą  skorzystać
z profesjonalnej i szybkiej obsługi bibliotekarza.

Analizując statystyki, należy podkreślić, że Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BG PWr
nie odnotowuje ogólnego spadku zamówień, zmienia się jedynie ich struktura. Można sądzić,
iż w ciągu najbliższych lat postępujący proces digitalizacji zbiorów z różnych powodów nie
zaspokoi jeszcze w pełni  potrzeb wszystkich użytkowników – a zwolenników tradycyjnych
form na pewno nigdy nie zabraknie.
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Sławomir Sobczyk1

Rola wymiany międzybibliotecznej w gromadzeniu
księgozbioru na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii

Sztuk Pięknych w Krakowie

Współczesność stawia przed bibliotekami uczelni wyższych nowe zadania. Pracujący
w  nich  bibliotekarze  muszą  się  zmierzyć  z  rosnącymi  wymaganiami  czytelników  i
zapewnieniem im szybkiego dostępu do coraz większej liczby publikacji.  W Polsce można
zauważyć  spadek nakładów na rozwój bibliotek, co szczególnie odbija się na bibliotekach
uczelnianych.  Jedną  z  przyczyn  jest  pogarszająca  się  sytuacja  finansowa  szkół  wyższych,
będąca odbiciem ogólnego kryzysu [4].

Rozwiązaniem  tego  problemu  wydaje  się  współpraca  międzybiblioteczna,
pozwalająca na podniesienie poziomu usług bibliotecznych i obniżenie kosztów działalności
bibliotek. Współdziałanie to może przybierać różne formy, takie jak: wymiana materiałów,
specjalizacja  zbiorów,  wspólne  katalogowanie  i  tworzenie  katalogów  centralnych,
wypożyczenia  międzybiblioteczne,  wymiana  opracowań  i  wydawnictw  informacyjnych.
Początkiem współpracy bibliotek były wypożyczenia międzybiblioteczne [1; 2; 3].

W dobie  malejących funduszy  na  bieżące zakupy ważnym elementem współpracy
staje się wymiana wydawnictw, pozwalająca na istotne wzbogacenie księgozbioru oraz (co
nie  mniej  istotne)  rozpowszechnienie  dorobku  własnej  uczelni.  Początki  wymiany
wydawnictw między różnymi instytucjami sięgają XIX wieku, a szybki jej rozwój nastąpił po II
wojnie światowej. Wymianę publikacji regulują w Polsce odpowiednie przepisy: Zarządzenie
Ministra  Wyznań  Religijnych  i  Sztuki  w  sprawie  międzybibliotecznej  wymiany  druków
zbędnych  z  1965  r.,  Zarządzenie  Ministra  Kultury  i  Sztuki  w  sprawie  zasad  wymiany,
nieodpłatnego przekazywania i sprzedaży materiałów bibliotecznych z 1973 r. oraz Ustawa o
bibliotekach  z  1997  r. [2].  W  niniejszej  pracy  przedstawiono  rolę  wymiany
międzybibliotecznej  w  kształtowaniu  księgozbioru,  na  przykładzie  Biblioteki  Głównej
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Biblioteka Główna ASP w Krakowie, podobnie jak wiele bibliotek uczelnianych, styka
się z problemem pogarszającej się kondycji finansowej. Znaczący spadek funduszy na zakupy
książek i czasopism zaobserwowano od 2009 roku (rys. 1, rys. 2), co jest związane między
innymi z ogólnym kryzysem finansowym. Konieczność istotnego ograniczenia wydatków na
powiększenie  księgozbioru  jest  szczególnie  odczuwalna  dla  biblioteki  znajdującej  się  na
uczelni  artystycznej.  Wiele  nabywanych  przez  nią  pozycji  to  wydawnictwa  graficzne  i
albumowe, o wysokiej cenie jednostkowej. W związku z istotnym ograniczeniem dostępnych
funduszy dochodzi więc do znacznego zmniejszenia liczby nabywanych woluminów (rys.1). W
Bibliotece Głównej ASP w Krakowie od 2007 r. obserwowana jest stała tendencja zarówno
do  zmniejszania  wydatków  na  zakup  nowych  pozycji  książkowych  (rys.  2)  jak  i  liczby
nabywanych tytułów (rys. 1). Szczególnie drastycznie widać to w danych za rok 2009, kiedy
spadek nakładów do mniej niż 1/3 skutkował zmniejszeniem liczby zakupionych woluminów
o połowę w porównaniu z rokiem 2007.

1 mgr Sławomir Sobczyk, Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, e-mail: zesobczy@cyfronet.pl



Rys. 1. Liczba woluminów pozyskanych przez Bibliotekę Główną ASP w latach 2007-2009, z
uwzględnieniem tytułów uzyskanych w drodze wymiany i zakupu
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*na wykresie użyto danych odsetkowych, przyjmując za 100% całkowitą liczbę woluminów pozyskanych w 2007
r.
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Rys. 2. Wartość pozycji uzyskanych w latach 2007-2009 przez Bibliotekę Główną ASP w
Krakowie, z uwzględnieniem wartości tytułów pozyskanych w drodze wymiany i zakupu
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*na wykresie użyto danych odsetkowych, przyjmując za 100% całkowitą wartość woluminów uzyskanych w
2007 r.
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W tej  sytuacji  coraz  większego znaczenia nabiera wymiana międzybiblioteczna.  W
Bibliotece Głównej ASP w Krakowie od 2007 r. liczba pozycji uzyskiwanych dzięki wymianie
stanowi coraz wyższy odsetek nowych nabytków. Wartość woluminów otrzymanych w ten
sposób  wynosiła  w  2007  r.  54,1%,  w  roku  2008  60,6%,  a  w  2009  aż  76,1%  wartości
wszystkich  pozyskanych  rocznie  pozycji.  Dysproporcja  między  wymianą  i  zakupami  jest
szczególnie  widoczna  w  2009  r.,  mimo  trwającego  kilka  miesięcy  remontu  biblioteki,
uniemożliwiającego  jej  normalne  funkcjonowanie  (a  więc  i  regularną  wymianę
międzybiblioteczną w tym okresie) (rys. 3, rys. 4, rys. 5).

Rys. 3. Wartość pozycji, o które wzbogaciła się Biblioteka Główna ASP w 2007 r. na drodze
wymiany i zakupu 
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Rys. 4. Wartość pozycji, o które wzbogaciła się Biblioteka Główna ASP w 2008 r. na drodze
wymiany i zakupu
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Rys. 5. Wartość pozycji, o które wzbogaciła się Biblioteka Główna ASP w 2009 r. na drodze
wymiany i zakupu
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W  okresie  2007-2009  kilkakrotnie  wzrosła  też  liczba  pozycji  wysłanych  przez
Bibliotekę Główną ASP w Krakowie do innych instytucji, przekraczając w roku 2009 ponad 9-



krotnie liczbę tytułów wysłanych w roku 2007 (rys. 6). Jest to ściśle związane z pozyskaniem
kolejnych  instytucji  do  stałej  współpracy.  W  roku  2009  liczba  instytucji,  z  którymi
prowadzono stałą wymianę wydawnictw wynosiła trzykrotnie więcej niż w roku 2007 (rys. 7).
Biblioteka Główna krakowskiej ASP prowadzi stałą wymianę nie tylko z bibliotekami innych
uczelni  artystycznych,  bibliotekami  publicznymi  i  uniwersyteckimi,  ale  także  z  muzeami
narodowymi, galeriami i fundacjami sztuki. Spośród instytucji zagranicznych warto wymienić:
The  National  Gallery  of  London,  Tate  Gallery,  Victoria  and  Albert  Museum,  Museum  of
Modern Art w Nowym Jorku i Bibliotekę Kongresu w Waszyngtonie.

Rys. 6. Liczba woluminów wysłanych w latach 2007-2009 do instytucji, z którymi
współpracuje Biblioteka Główna ASP w Krakowie
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Rys. 7. Liczba instytucji, z którymi Biblioteka Główna ASP w Krakowie prowadziła wymianę
międzybiblioteczną w latach 2007-2009
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współpracę w 2007 r.
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Biblioteka Główna krakowskiej ASP wysyła do stałych odbiorców przede wszystkim
własne wydawnictwa: prace zwarte i periodyki. Zatrudnieni na uczelni artyści mogą również
liczyć na rozesłanie katalogów wystaw czy plakatów promujących ich twórczość. Dzięki temu
możliwe  jest  rozpowszechnienie  unikalnych  wydawnictw,  dostępnych  jedynie  w  bardzo
ograniczonym zakresie. Jest to ważny element promocji artysty i uczelni.

Otrzymywane  w  ramach  stałej  wymiany  publikacje,  dotyczące  malarstwa,  grafiki,
rzeźby, plakatu, fotografii czy design-u, w istotny sposób wzbogacają księgozbiór. Katalogi
wystaw  umożliwiają  studentom  śledzenie  aktualnych  trendów  w  sztuce,  wzbogacenie
techniki i stałą wymianę poglądów.

Prowadzenie  przez  Bibliotekę  Główną  ASP  stałej  wymiany  z  wieloma instytucjami
było  bodźcem  do  stworzenia  specjalnej  bazy  informatycznej  (rys.  8-11).  Została  ona
skonstruowana  przez  Janinę  Ożóg,  pracującą  w  Bibliotece  Głównej  Uniwersytetu
Ekonomicznego  w Krakowie.  Dzięki  ścisłej  współpracy  bibliotekarzy  ASP  z  informatykiem
udało się zbudować bazę idealnie dopasowaną do potrzeb konkretnej biblioteki, przyjazną i
prostą w obsłudze (rys. 8). Formularz wymiany wydawnictw pozwala na zapisanie numeru,
tytułu,  daty  wysyłki  lub  wpływu,  ceny  jednostkowej  i  ilości  wysłanych/otrzymanych
egzemplarzy  (rys.  9).  Formularz  odbiorców  (rys.  10)  ułatwia  archiwizowanie  adresów
instytucji, z którymi biblioteka prowadzi stałą współpracę. Możliwe jest też podsumowanie
prowadzonej wymiany przy użyciu konkretnego filtru danych: tytułu wydawnictwa, numeru
sprawy,  identyfikatora  odbiorcy,  czy  daty  wysyłki  (rys.  11).  Korzystanie  z  bazy  znacznie
ułatwia  więc  prowadzenie  stałej  wymiany  wydawnictw  oraz  systematyczną  archiwizację
wysyłanych i otrzymywanych publikacji.

Rys. 8. Baza danych służąca archiwizacji gromadzonych wydawnictw – strona startowa

Źródło: Janina Ożóg

Rys. 9. Baza danych – formularz wymiany wydawnictw 
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Rys. 10. Baza danych – formularz odbiorców

Źródło: Janina Ożóg

Rys. 11. Baza danych – podsumowanie wymiany
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Wymiana wydawnictw to jedna z form współpracy instytucji kultury i sztuki, mająca
na celu  bezpłatne  pozyskiwanie  książek  i  czasopism oraz  upowszechnianie  dorobku tych
instytucji.

Pogarszająca się sytuacja finansowa szkół wyższych prowadzi  do stałego obniżania
nakładów na rozwój bibliotek uczelnianych. W pierwszej kolejności ograniczane są zwykle
fundusze na bieżące zakupy. Rosnącego znaczenia nabiera w tej sytuacji wymiana między
instytucjami kultury i sztuki. Pozyskiwane w drodze wymiany wydawnictwa stanowią cenne
uzupełnienie księgozbioru, często o periodyki i publikacje trudno dostępne w inny sposób,
takie  jak:  wewnętrzne  wydawnictwa  uczelniane,  publikacje  o  niewielkim  nakładzie  czy
pozycje nie przeznaczone do sprzedaży.

Wymiana międzybiblioteczna stanowi także bardzo istotny element promocji uczelni.
Biblioteka  Główna  krakowskiej  Akademii  Sztuk  Pięknych  wysyła  do  stałych  odbiorców w
pierwszej  kolejności  własne  wydawnictwa:  prace  zwarte  i  periodyki.  Dzięki  rozsyłaniu
katalogów wystaw i  plakatów promujących twórczość artystów zatrudnionych  na uczelni,
Biblioteka przyczynia się do upowszechnienia ich twórczości.

W  przekonaniu  autora,  w  polskich  bibliotekach  istnieje  obecnie  tendencja  do
stopniowego ograniczania wymiany wydawnictw. Jest to spowodowane przede wszystkim
trudną sytuacją  finansową zarówno samych bibliotek  jak  i  uczelni  oraz  dużym nakładem
pracy  związanym  ze  stałym  prowadzeniem  wymiany  (konieczność  wysyłki  i  archiwizacji
wysyłanych i  otrzymywanych pozycji).  Istotne jest  także coraz szersze rozpowszechnienie
innych możliwości  wymiany informacji,  takich jak Internet,  katalogi  on-line,  elektroniczne
bazy danych, e-booki i inne. Tego typu kanały dostępu do publikacji mają jednak ograniczone
znaczenie  w  przypadku  bibliotek  uczelni  artystycznych.  W  Bibliotece  Głównej  ASP  w
Krakowie  tradycyjne  publikacje  w formie  książkowej  pozostają  podstawowym źródłem,  z
którego  korzystają  czytelnicy.  Jest  to  związane  z  przewagą  wydawnictw  albumowych,
zawierających  fotografie  i  reprodukcje  oraz  katalogi  z  wystaw,  które  w  Internecie
zamieszczane  są  jedynie  w znacznie  okrojonej  formie.  Otrzymywane  w ramach wymiany
publikacje oraz katalogi umożliwiają studentom stałą wymianę poglądów z kolegami z innych
uczelni,  wzbogacenie  warsztatu  i  śledzenie  aktualnych  trendów  w  sztuce,  są  więc
integralnym i niezwykle ważnym elementem kształcenia.

Prowadzenie  stałej  wymiany  wymaga  od  zajmującego  się  nią  bibliotekarza
systematyczności,  regularnego  wysyłania  publikacji  oraz  katalogowania



wysyłanych/otrzymywanych pozycji. Jest to praca wymagająca czasu, sporego nakładu sił i
wiążąca  się  z  dużą  odpowiedzialnością.  Usystematyzowanie  danych  instytucji,  z  którymi
prowadzona  jest  stała  wymiana oraz  tytułów publikacji  ułatwia  korzystanie  ze  specjalnej
komputerowej  bazy  danych.  W  Bibliotece  Głównej  ASP  w  Krakowie  służy  do  tego  baza
informatyczna,  skonstruowana  we  współpracy  z  bibliotekarzami.  Korzystanie  z  tej
dopasowanej do potrzeb konkretnej biblioteki i prostej w obsłudze bazy, znacznie ułatwia
prowadzenie  stałej  wymiany  wydawnictw  oraz  systematyczną  archiwizację  wysyłanych  i
otrzymywanych publikacji.

Doświadczenia Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie potwierdzają,
że  współpraca  międzybiblioteczna  jest  bardzo  ważnym  aspektem  działalności  biblioteki
artystycznej.  Wymiana publikacji  jest istotna w kształtowaniu księgozbioru, nawiązywaniu
kontaktów z instytucjami kultury i sztuki oraz popularyzacji osiągnięć uczelni.
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