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Wstęp

Problematyka organizacji  bibliotek to bardzo szerokie i różnorodne
pole  badawcze.  Wymaga  zarówno  analiz  o  charakterze  teoretycznym,
badań  ilościowych,  jak  też  wniosków  wypływających  z  działań
praktycznych.  Ponieważ  zmiany  otoczenia  w  dużej  mierze  determinują
sposób funkcjonowania współczesnego bibliotekarstwa, konieczne wydaje
się  ciągłe  przekształcanie  instytucji  bibliotecznych  w  taki  sposób,  aby
odpowiadały  one  na  aktualne  zapotrzebowanie  społeczeństwa.  W
konsekwencji  bibliotekarze  nieustannie  poszukują  nowych  rozwiązań
organizacyjnych.  Wzorują  się  na  doświadczeniach  bibliotek  polskich  i
zagranicznych,  czerpią też z bogatego dorobku innych instytucji  kultury
oraz firm komercyjnych. Efektem jest wprowadzanie do bibliotek mozaiki
różnorodnych  metod,  technik,  programów  i  koncepcji,  które  w  swym
założeniu mają podnieść skuteczność działań.

Na  niniejszą  publikację  składają  się  teksty  omawiające
doświadczenia  praktyczne  bądź  prace  badawcze  poświęcone
nowoczesnym  koncepcjom  organizacji  bibliotek.  Są  więc  rozważania
poświęcone programom jakościowym, komunikacji w bibliotece, promocji i
reklamie,  nowym technologiom,  czy  narzędziom kierowania  personelem
bibliotecznym.  Autorzy,  będący przedstawicielami  ośrodków naukowych,
jak  też  różnych  typów  bibliotek,  przedstawiają  w  swych  pracach
różnorodne poglądy i ocenę.

Pragnę podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w
przygotowanie niniejszego tomu i zarazem zachęcam do jego lektury.

Maja Wojciechowska



Agnieszka Łobocka1

Zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa a zawód
bibliotekarza

Ponad dwadzieścia lat temu rozpoczęły się w Polsce przeobrażenia
polityczno-gospodarcze  na  niespotykaną  dotąd  skalę.  Zmiana  ustroju,
zniesienie  cenzury,  przyjęcie  zasad  gospodarki  wolnorynkowej,  proces
prywatyzacji,  zmiany  samorządowe,  reforma  administracyjna  kraju  oraz
wstąpienie  Polski  do  Unii  Europejskiej  spowodowały  przekształcenia  w
każdej dziedzinie życia społecznego.

Społeczeństwo polskie pod wieloma względami spluralizowało się i
otworzyło na nowe zjawiska docierające z innych społeczeństw, takie jak:
rozwój aktywności społecznej, w tym mobilność na skalę międzynarodową,
wzrost  wrażliwości  na  zróżnicowanie  społeczne,  wielokulturowość.
Demokracja przyniosła swobodę i możliwość wyboru, dlatego też niektórzy
zaczęli  realizować  się  na  polu  kultury,  nauki,  polityki  czy  biznesu,  inni
czerpać w pełni z dobrodziejstw kultury masowej. Społeczeństwa polskiego
nie  ominęły  procesy  globalizacji  i  rozwój  kultury  postmodernistycznej.
Ruszyła  także  budowa  społeczeństwa  informacyjnego  [16],  w  którym
rozwija się nowoczesna technologia, wykorzystywana w życiu codziennym,
na użytek własny, w celach społecznych, edukacyjnych i zawodowych.

Nowe media  eksploatujące  elektronikę,  sieci  kablowe,  satelitarne,
informatyczne,  telekomunikacyjne  i  multimedialne  spowodowały
rewolucyjne zmiany w sposobie komunikowania się [5, s. 12]. Korzystanie
z nich wpłynęło na preferowanie zwięzłych wiadomości, a w komunikacji
piśmienniczej na korzystanie z różnego rodzaju skrótów, tzw. emotikonów,
z pominięciem zasad ortografii  i  interpunkcji  języka polskiego.  Mnogość
przekazu informacji umożliwiła pozyskiwanie różnego rodzaju informacji, z
różnych źródeł i w różnej postaci, często w bardzo krótkim czasie.

Zmiany  zachodzące  w  życiu  politycznym,  gospodarczym,
społecznym i kulturalnym powodują innowacje w organizacji i działalności
bibliotek różnych typów, a tym samym wpływają na transformację zawodu
bibliotekarza i pojmowania jego roli we współczesnym świecie.

Bibliotekarstwo w Polsce,  jako  zawód wykształciło  się  stosunkowo
późno  [17,  s.  41],  chociaż  problemy  opieki  nad  zbiorami  i  osób  ją
sprawujących  istniały  od  samego  początku  gromadzenia  książek.
Początkowo jedynym zadaniem osoby zajmującej się księgozbiorem było
zapobieganie  jego  rozproszeniu.  Funkcja  ta  pełniona  nieodpłatnie,  na
marginesie innych obowiązków nie wymagała przygotowania fachowego,
jedynie  wiedzy  ogólnej  lub  z  wybranych  dziedzin.  Następnie  do
obowiązków włączono zakupy książek i sporządzanie ich spisów, z czasem
również  i  udostępnianie  zbiorów [17,  s.  42-43].  W XVIII  w.  pojawiła  się
koncepcja opieki  nad zbiorami większych bibliotek,  jako zajęcia w wielu
wypadkach  głównego,  połączonego  z  wynagrodzeniem,  ale  w  dalszym
ciągu niewymagającego fachowego przygotowania [17, s. 46]. W XIX w. w
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bibliotekach  naukowych  pracowały  osoby  z  wyższym  wykształceniem
humanistycznym:  historycznym,  a  także  z  zakresu  filologii  klasycznej  i
literatury polskiej, które prowadziły badania naukowe oraz literaci, artyści i
osoby represjonowane za działalność polityczną [17, s. 47, 49].

Praca  w  bibliotece  była  zajęciem  stałym,  dającym  podstawy
utrzymania, a w opinii społecznej cieszyła się wysokim prestiżem, bardziej
niż  zawód  nauczyciela.  Do  zadań  bibliotekarzy  należało  gromadzenie,
opracowanie i udostępnianie zbiorów coraz szerszym kręgom społecznym.
W  bibliotekach  oświatowych  do  obowiązków  tych  dodano  także  różne
formy propagandy  książki  (pogadanki,  głośne czytanie),  dbałość  o  miłą
atmosferę, różne formy poradnictwa oraz opracowanie ankiet [17, s. 52].

Coraz  bardziej  uświadamiano  sobie  konieczność  zdobycia  wiedzy
fachowej  w zakresie  bibliotekarstwa,  co  znalazło  wyraz  w publikacjach,
prowadzonych wykładach na uczelniach wyższych, prelekcjach i kursach
poświęconych organizacji bibliotek [17, s. 53].

Na  kształtowanie  się  zawodu  bibliotekarza  miały  wpływ  takie
czynniki jak: powołanie do życia w 1917 r. organizacji zawodowej Związku
Bibliotekarzy  Polskich,  z  którego  wywodzi  się,  działające  dzisiaj
Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich,  powstanie  czasopism
bibliotekarskich  (Bibliotekarz,  Poradnik  Bibliotekarza,  Przegląd
Biblioteczny), powstanie i rozwój szkolnictwa bibliotekarskiego na poziomie
średnim i wyższym oraz rozwój innych form doskonalenia zawodowego.

Przemiany  polityczne  po  1989  r.  umożliwiły  powołanie  do  życia
nowych  organizacji  o  profilu  zawodowym  lub  naukowym  (np.  Polskie
Towarzystwo  Bibliologiczne,  Polskie  Towarzystwo  Czytelnicze,
Towarzystwo  Nauczycieli  Bibliotekarzy  Szkół  Polskich,  Polski  Związek
Bibliotek,  Polskie  Towarzystwo  Informacji  Naukowej),  skupiających
pracowników  różnych  typów  bibliotek.  Towarzystwa  te  organizują
konferencje,  seminaria,  szkolenia,  warsztaty,  prowadzą  działalność
wydawniczą,  dążą  do  integracji  środowiska  i  zaistnienia  problematyki
bibliotekarskiej w świadomości społecznej.

W  opinii  społecznej  zawód  bibliotekarza  nie  należy  do  zawodów
ciekawych, prestiżowych. Bibliotekarz powszechnie kojarzy się z kimś, kto
wypożycza  książki,  co  nie  wymaga  specjalnego  przygotowania,
wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Obowiązująca obecnie Ustawa o
bibliotekach [24]  odnosi  się  do  zawodu  bibliotekarza  w  Rozdziale  11
Pracownicy  bibliotek w  artykule  29.  Ustęp  1  tego  artykułu  mówi,  że:
„Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  bibliotekarskich  powinni
posiadać  kwalifikacje  bibliotekarskie.  Tworzą  oni  grupę  zawodową
bibliotekarzy”.  W ustępie 2 wymienione są dwie podgrupy pracowników
zaliczanych  do  tej  grupy:  „1)  pracownicy  służby  bibliotecznej:  młodszy
bibliotekarz, bibliotekarz, starszy bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz, 2)
bibliotekarze  dyplomowani:  asystent,  adiunkt,  kustosz  dyplomowany,
starszy kustosz dyplomowany”. Ustawa dalej stanowi, że „W bibliotekach
mogą  być  zatrudnieni,  w  razie  potrzeby  specjaliści  innych  zawodów
związanych z działalnością biblioteczną”.

W Przewodniku po zawodach wydanym w 1998 r. przez Ministerstwo
Pracy  i  Polityki  Socjalnej  przedstawiono  Klasyfikację  Zawodów  i
Specjalności obecnych na polskim rynku pracy [18; 19]. Zawód rozumiany
jest tu, jako zbiór zadań wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału



pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne
osoby  i  wymagających  odpowiednich  kwalifikacji,  zdobytych  w  wyniku
kształcenia lub praktyki.  Wykonywanie zawodu stanowi  źródło  dochodu.
Natomiast  specjalność to  wynik  podziału  czynności  o  podobnym
charakterze,  wymagających  pogłębionej  lub  dodatkowej  wiedzy  i
umiejętności, zdobytych w wyniku dodatkowego szkolenia lub praktyki [18,
s. 10]. Charakterystyka każdego zawodu zawiera w Klasyfikacji Zawodów i
Specjalności:  nazwę  zawodu,  zadania  i  czynności  robocze,  wymagania
psychologiczne,  fizyczne  i  zdrowotne,  możliwości  awansu  w  hierarchii
zawodowej,  wiek  a  możliwości  podjęcia  pracy  w  zawodzie,  możliwość
zatrudnienia oraz płace, zawody pokrewne, przykładowe adresy, polecaną
literaturę o zawodzie [18, s. 9].

W  Przewodniku  po  zawodach  scharakteryzowany  został  zawód
bibliotekarza,  bibliotekoznawcy  oraz  specjalisty  informacji  naukowej,
technicznej  i  ekonomicznej.  Do  zadań  bibliotekarza  obok  tradycyjnych
funkcji  gromadzenia,  opracowania  i  udostępniania  materiałów
bibliotecznych, zaliczono działalność informacyjną, a w zależności od typu
biblioteki  również  działalność  wychowawczą  (biblioteki  szkolne),
szkoleniową  (przysposobienie  biblioteczne  studentów  w  bibliotekach
uczelnianych) i pracę naukową (biblioteki naukowe) [19, s. 22-23].

Za najważniejsze cechy, którymi powinien wyróżniać się bibliotekarz
w swojej pracy, uznano dokładność i skrupulatność. W dalszej kolejności
wymieniono wytrwałość, cierpliwość, zdolność koncentracji uwagi. Osoba
zajmująca się  gromadzeniem zbiorów powinna być  rzutka,  energiczna  i
pełna inicjatywy, a bibliotekarz odpowiedzialny za wprowadzanie nowych
technologii  i  systemów  komputerowych,  ponadto  –  elastyczny,
nieobawiający  się  nowości.  Pracownika  czytelni  natomiast  powinna
odznaczać spostrzegawczość i podzielność uwagi. W dziale udostępniania
zbiorów wymagana jest umiejętność postępowania i porozumiewania się z
ludźmi, otwartość, życzliwość, uprzejmość [19, s. 24]. Według Przewodnika
po zawodach  dobry bibliotekarz powinien wykazywać chęć pogłębiania i
poszerzania  swojej  wiedzy  fachowej  i  w  dziedzinach  pokrewnych
reprezentowanych przez daną bibliotekę, a także do zdobywania nowych
umiejętności  [19,  s.  24].  Zawarty  w  Przewodniku  po  zawodach  zestaw
wymagań,  cech  i  umiejętności  okazał  się  w  praktyce  zawodowej
niewystarczający.

Reforma samorządowa, a następnie administracyjna kraju, w wyniku
której  nastąpił  trójstopniowy podział  na województwa,  powiaty  i  gminy,
podzieliły biblioteki publiczne na państwowe, będące pod opieką władzy
państwowej  oraz  samorządowe,  pozostające  w  gestii  władzy  lokalnej.
Zmienił  się  sposób  finansowania  bibliotek,  pojawiła  konieczność
poszukiwania  dodatkowych  środków  na  ich  działalność,  modernizację  i
rozwój [2; 28]. Biblioteki publiczne mogą korzystać z programu IKONKA2,
Regionalnych Projektów Operacyjnych, funduszy Unii  Europejskiej,  mogą
też wziąć udział w Programie Rozwoju Bibliotek, programie Biblioteka+ lub

2 Program  IKONKA  finansowany  przez  Ministerstwo  Nauki  i  Informatyzacji,  polega  na
uruchamianiu  punktów  powszechnego  dostępu  do  Internetu  –  Czytelni  Internetowych.
Biblioteki  publiczne  wyposażone  zostają  w  sprzęt  komputerowy,  wraz  z
oprogramowaniem,  a  bibliotekarze  przechodzą  szkolenia  w  zakresie  wykorzystywania
zasobów Internetu.



Programie  Bibliotecznym3.  Wymaga  to  od  bibliotekarzy  umiejętnego
przygotowania  wniosku,  opracowania  odpowiednich  projektów  i
właściwego aplikowania.

Reforma samorządowa wpłynęła  na  zmianę postrzegania  bibliotek
publicznych w społecznościach lokalnych. Biblioteki poddawane są ocenie
środowiska  pod kątem zaspokajania  miejscowych potrzeb,  atrakcyjności
oferty, racjonalnego wykorzystywania finansów i zbiorów. Stawia to przed
bibliotekarzami dodatkowe wymagania.

Kierujący  biblioteką  musi  być  dzisiaj  sprawnym  menedżerem,
orientującym się w przepisach prawnych, znającym nowoczesne metody
zarządzania i stosującym je w praktyce. Bardzo ważny stał się pozytywny
wizerunek biblioteki w środowisku. Na jego kształtowanie i utrzymywanie
się mają wpływ wszyscy bibliotekarze danej placówki. Bibliotekarze coraz
częściej  występują  w  roli  animatorów  życia  lokalnego,  pobudzając  i
zachęcając  do  różnego  rodzaju  aktywności,  podejmują  działania
wykraczające  poza  statutowe  ramy  bibliotek.  Wykorzystują  lokalną
telewizję, radio, prasę zarówno do promocji biblioteki, jak i informowania o
przejawach  życia  w  regionie,  wydają  periodyki  kulturalne,  sportowe,
turystyczne,  pisma  o  treści  regionalnej  [23,  s.  54].  Organizują
międzynarodowe  i  ogólnopolskie  imprezy  popularyzujące  twórczość
artystyczną,  konkursy  i  warsztaty  literackie  oraz  plenery  malarsko-
rzeźbiarskie  [23,  s.  56-57].  W bibliotekach  powstają  galerie,  pracownie
teatralne, a we wszystkich tych działaniach bibliotekarze muszą wykazać
się kreatywnością i zdolnościami organizatorskimi.

Z  zasobów  i  usług  bibliotek  korzystają  osoby  o  różnym  stopniu
niepełnosprawności, osoby z różnego rodzaju trudnościami, zaburzeniami,
osoby  niedostosowane  społecznie.  Wymagają  one  właściwego,  pełnego
taktu podejścia, a to nakłada na bibliotekarzy konieczność przygotowania
psychologiczno-pedagogicznego.  W  związku  z  tym  w  bibliotekach
pojawiają  się  bibliotekarze-biblioterapeuci,  którzy  współpracują  z
Warsztatami Terapii Zajęciowej, czy Dziennymi Centrami Aktywności.

Społeczeństwo  polskie  starzeje  się,  następują  zmiany
demograficzne,  wzrasta  długość  życia.  Osoby  z  pokolenia  50+,  które
przeszły na emeryturę, chcą w dalszym ciągu żyć twórczo i realizować się
na różnych polach. Do nich bibliotekarze kierują specjalną ofertę. Kluby
Aktywnego Seniora, Kluby Filmowe, Kluby Czytelnicze READCOM, Seniorzy
w Sieci,  to  propozycje  rozwijające  aktywność  intelektualną  i  społeczną,
przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia. Bibliotekarze dostrzegli jeszcze
jedną grupę odbiorców – dzieci w wieku 0-5 lat, dla których gromadzi się
książki-zabawki.  Dzisiaj  to  jeszcze  niesamodzielni  czytelnicy,  ale  w
przyszłości mogą stać się potencjalnymi klientami biblioteki.

Pojawienie  się  nowych  typów  dokumentów  w  bibliotekach  [7]
przyniosło szereg problemów dotyczących ich gromadzenia, opracowania
formalnego  i  rzeczowego.  Bibliotekarze  odpowiedzialni  za  dwa

3 Programy skierowane są do bibliotek gminnych i małomiasteczkowych. Ich celem jest
przekształcenie tych placówek w lokalne centra edukacji,  informacji  i  kultury. Program
Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundusz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka+
to  rządowy  program  realizowany  przez  Instytut  Książki  w  Krakowie,  a  Program
Biblioteczny Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, której patronem jest Fundacja Billa i
Melindy Gates’ów, przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.



podstawowe  procesy  działalności  bibliotecznej  (gromadzenie  i
opracowanie  zbiorów)  zobowiązani  są  do  ciągłego  obserwowania
zmieniających  się  norm,  instrukcji,  przepisów,  śledzenia
międzynarodowych wytycznych i  standardów. Coraz częściej mówi się o
zarządzaniu  zbiorami,  a  w  odniesieniu  do  osoby  zajmującej  się
opracowaniem zbiorów, używa się określenia kataloger [12].

W  opracowaniu  zbiorów  nieodzowna  stała  się  współpraca
bibliotekarzy, zapobiegająca niepotrzebnemu dublowaniu się prac, dzięki
której  możliwe  jest  przejmowanie  rekordów  opisów  bibliograficznych  i
rekordów haseł wzorcowych, co znacznie ułatwia i przyśpiesza prace.

Zastosowanie  zintegrowanych  systemów  komputerowych  (ALEPH,
PROLIB) doprowadziło  do wyodrębnienia się nowej grupy – bibliotekarzy
systemowych [12], odpowiadających za całokształt zagadnień dotyczących
zarządzania  programem,  jego  wdrażaniem  i  rozwojem.  Bibliotekarze
systemowi  współpracują  z  informatykami,  są  w  stałym  kontakcie  z
pracownikami własnej biblioteki i firmą, która jest dostawcą systemu. Ich
praca wymaga od nich zdolności do podejmowania ryzyka, otwartości na
innowacje, przewidywania i dokonywania oceny. Potrzebne są im również
umiejętności interpersonalne, w tym sztuka negocjacji.

Postępująca specjalizacja bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów i
obsługi  użytkowników  przyczyniła  się  do  pojawienia  bibliotekarzy
dziedzinowych  (pracowników  informacji  dziedzinowej),  specjalistów  z
określonej dziedziny [12 ; 21, s. 5]. Do ich zadań należy aktywny udział w
gromadzeniu zbiorów i ich opracowaniu, działalność informacyjna, a także
organizacja dostępu do źródeł informacji.

Wzrost  zasobów  informacyjnych,  drukowanych  i  elektronicznych
pociąga  za  sobą  konieczność  ich  prawidłowej  selekcji  i  interpretacji.
Dlatego też bibliotekarzy porównuje się z brokerami informacji [10], którzy
nie tylko wyszukują i dostarczają informację, ale potrafią ją zweryfikować,
uporządkować  i  ocenić  [12].  Bibliotekarz,  tak  jak  broker  informacji,  na
zadane  przez  klienta  pytanie  podaje  kompetentnie  przygotowaną  i
opracowaną  informację.  Jedyną  różnicą  między  bibliotekarzem,  a
brokerem informacji  jest  to,  że  bibliotekarz  nie  pobiera  opłat  za  swoją
usługę.

Technologie  informacyjne  sprzyjają  nowoczesnym  usługom
udostępniania  zbiorów,  które  uzupełniają  metody  tradycyjne.  Katalogi
bibliotek w wersji online, zamawianie dokumentów przez Internet, a także
analiza konta czytelnika,  możliwość zadawania pytań za pośrednictwem
sieci, dostęp do pełnotekstowych baz danych, w znaczny sposób ułatwiają
korzystanie  z  zasobów  bibliotek,  pozwalają  na  dotarcie  do  nich  dużej
liczbie  użytkowników.  Mają oni  coraz większe potrzeby wobec bibliotek,
domagają  się  minimalizacji  czasu  obsługi  i  środków,  pozwalających  na
trafny  dobór  poszukiwanych  materiałów.  Ich  wymagania  i  potrzeby
decydują o wpływie na rozwój usług bibliotecznych, określają ich kierunek.

Automatyzacja  pracy  i  szybki  przepływ  informacji  nakładają  na
bibliotekarzy obowiązek podnoszenia kwalifikacji, rozwijania i poszerzania
kompetencji  oraz  samodzielnego  myślenia  i  podejmowania  decyzji.  W
kontaktach ze współpracownikami wymagana jest zdolność do działania w
zespole,  chęć współpracy,  dyspozycyjność.  W kontaktach z czytelnikami



konieczne  są:  szybkie  reagowanie,  zdolność  do działania  pod  wpływem
stresu, umiejętność rozwiązywania problemów w sytuacja konfliktowych.

Coraz  częściej  zwraca  się  uwagę  na  jakość  działań  w  bibliotece,
począwszy  od  etapu  pozyskiwania  zbiorów,  po  ich  udostępnianie  [13].
Badanie  jakości  i  zarządzanie  jakością  stają  się  przedmiotem  pracy
bibliotekarzy, świadomych zmieniających się warunków, nowych wyzwań i
oczekiwań ze strony użytkowników.

Ważnym  składnikiem  pracy  bibliotekarzy  jest  działalność
szkoleniowa,  w  której  zaczęto  wykorzystywać  zyskujący  coraz  większą
popularność e-learning [1]. Znalazł on zastosowanie w prowadzonym przez
biblioteki  przysposobieniu  bibliotecznym  i  kształceniu  umiejętności
wyszukiwania i przetwarzania informacji.  Metoda ta pozwala na dotarcie
do szerszego grona użytkowników, daje uczestnikom szkolenia możliwość
swobodnego wyboru miejsca, tempa i czasu uczenia się.

Zmiany w otaczającej rzeczywistości tworzą zupełnie inny kontekst
pracy bibliotek, sprawiają, że zawód bibliotekarza nieustannie ewoluuje, a
ich tempo jest dziś szybsze niż kiedykolwiek [21, s. 3]. Nie ma już powrotu
do  idei  uniwersalnego  bibliotekarza  wszechwiedzącego,  nastąpił  kres
samodzielnych  działań  bibliotecznych.  Biblioteki  muszą  nawiązać
współpracę i wejść z innymi instytucjami w rozmaite relacje [27, s. 64].

Zmieniają  się  nawyki  i  dotychczasowe  sposoby  pracy,  coraz
wyraźniej widać zmiany postaw samych bibliotekarzy, którzy zdają sobie
sprawę z tego, że aby sprostać współczesnym wymaganiom sami muszą
się rozwijać i doskonalić.
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Lidia Szczygłowska1

Style kierowania

Kierowanie  ludźmi  wymaga  specjalistycznej  wiedzy,  specyficznych
umiejętności,  odpowiednich  predyspozycji  i  pewnego  rodzaju  artyzmu.
Dotychczasowy dorobek teorii  organizacji i  zarządzania nie dał wyraźnej
odpowiedzi  na  pytanie,  czy  kierowanie  jest  sztuką,  nauką  ścisłą,  czy
zawodem? Choć Mary Parker Follet  definiuje  kierownictwo jako sztukę
realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi [12, s. 9], dalej toczy
się dyskusja na ten temat. Max DePree w dwóch książkach,  Leadership
Jazz i  Leadership  is  an  Art, wskazuje,  że  wiele  naukowych  prac
zmierzających  do  zdefiniowania  przywództwa  pomija  sprawę
najważniejszą:  to,  że  przywództwo  jest  sztuką  [9,  s.  476].  Większość
autorów  sugeruje,  iż  przywództwo  to  zarówno  nauka  jak  i  sztuka
kierowania  [12,  s.  196;  11,  s.  11].  Metody  działań  kierowniczych
adaptowane przez kierowników wzbogacają się o pewien ładunek artyzmu.
Dlatego też sposoby kierowania i zarządzania określono jako style.  Styl
kierowania można zdefiniować jako sposób oddziaływania przełożonego
na swych podwładnych albo szerzej jako sposób, w jaki ukształtowane są
wzajemne stosunki na linii przełożony – podwładni [2, s. 271].

Według Jacka Wojciechowskiego wiedza o zarządzaniu i organizacji,
razem z wynikającymi z niej regułami postępowania, odnosi się również do
bibliotekarstwa.  Biblioteki  mają  swoją  odrębną  specyfikę  –  jak  zresztą
wszystkie instytucje – ale ogólne prawidłowości są wspólne, powszechne.
Zatem  wiedza  bibliotekarzy  na  temat  organizacji  oraz  zarządzania  nie
powinna być skromniejsza od wiedzy specjalistów innych branż [14, s. 22].

Dotychczasowe  spojrzenie  na  procesy  zarządzania  zasobami
ludzkimi  w  organizacjach  w  coraz  mniejszym  stopniu  odpowiada
wyzwaniom  rzeczywistości.  Biblioteka  zorientowana  na  użytkownika,
biblioteka  jako  organizacja  ucząca  się  i  oparta  na  wiedzy,  stoi  również
przed potrzebą implementacji wzorców zarządzania bardziej pasujących do
współczesnego  i  zmiennego  otoczenia  oraz  potrzeb  użytkowników.
Technologia przede wszystkim, ale również czynnik ludzki, staje się dziś
coraz  ważniejszym  elementem  wpływającym  na  skuteczną  działalność
informacyjną-biblioteczną i budującym satysfakcję użytkowników [4, s. 138
].

Szerokie zainteresowanie metodami kierowania i zarządzania wynika
z faktu, że styl działania przełożonych w określonym stopniu przyczynia się
do sukcesów albo niepowodzeń każdej organizacji  a więc i biblioteki.  W
literaturze specjalistycznej funkcjonuje szereg prób klasyfikowania stylów
kierowania.  Ich  analiza  nasuwa wniosek,  że  u  podstaw podziału  stylów
kierowania  leżą  trzy  różne  założenia  badawcze:  teorie  cech,  teorie
zachowań  i  teorie  sytuacyjne  [10,  s.  404].  Marian  Mroziewski  dokonał
podziału stylów kierowania według poniższych założeń badawczych:
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 Założenie pierwsze, związane z teorią cech, zakłada, że stosowany
styl  kierowania  zależy  od  kierownika,  jego  dominujących  cech
osobowości, bądź jego poglądów na kierowanie. Konsekwencją tego
założenia było poszukiwanie psychologicznych postaw kierowniczych
lub  cech  osobowości  determinujących  stosowanie  danego  stylu
kierowania.

 Założenie drugie, opierające się na twierdzeniu, że stosowanie stylu
kierowania zależy od warunków i wymogów sytuacji, w której znaleźli
się kierownik i organizacja. Zgodnie z tym podejściem uważano, że
kierownik  może  stosować  różne  style  kierowania  na  podstawie
nabytych  umiejętności.  Badania  koncentrowano  więc  na  wykryciu
dominujących  czynników  sytuacji  określających  dobór  stylów
kierowania  zapewniających  najwyższą  efektywność  działań
kierowniczych oraz do opracowania optymalnych stylów kierowania.

 Założenie  trzecie  jest  syntezą pierwszego i  drugiego podejścia  do
stylów  kierowania,  czyli  zakłada  styl  osobowościowo-sytuacyjny.
Wyodrębnienie tego stylu kierowania opiera się na osobowościowych
elementach  inteligencji  emocjonalnej  kierownika  oraz  na
uwzględnianiu czynników sytuacji kierowniczych, które relatywizują
dobór stylów kierowania. W koncepcji tej kierownik jest zobligowany
do  opanowania  metody  doboru  i  stosowania  różnych  stylów
kierowania  adekwatnych  do  sytuacji,  o  ile  chce  być  skutecznym
menedżerem [7, s. 69].
„Przywódcą nie  można się  stać,  przywódcą trzeba się  urodzić”  —

głosi  najpowszechniejsze  chyba  przekonanie  na  temat  zdolności
przywódczych. Oparte jest ono na założeniu, że istnieją wrodzone cechy,
takie  jak  inicjatywa,  odwaga,  inteligencja  i  poczucie  humoru,  które
predestynują  do  bycia  liderem.  Generalnie  jednak  trzeba  się  z  nimi
urodzić.  Mimo że podejście  odwołujące  się  do cech osobowości  ułatwia
zrozumienie wielu aspektów przywództwa, ma ono kilka słabych punktów
związanych  w  szczególności  z  rozwijaniem  umiejętności  przywódczych.
Przede wszystkim chodzi o brak zgody co do pożądanych cech charakteru
lidera [1, s. 19]. Podejście to ma jeszcze jedną poważną wadę. Zarówno w
swojej starszej formie, opartej na cechach charakteru, jak i w nowszej, tzw.
transformacyjnej, zorientowanej na kompetencje, nie nadaje się do tego,
by tworzyć podstawę programu szkolenia liderów, zachęca natomiast do
skoncentrowania  się  na  selekcji.  Na  pierwszy  plan  wysuwa  się  tu
umiejętność  rozpoznania  urodzonych  przywódców,  natomiast  próby
„wyhodowania”  liderów  traktowane  są  z  rezerwą.  Według  zwolenników
ujęcia kwalifikacyjnego liderem po prostu trzeba się urodzić, zaś według
behawiorystów  przywódców  cechują  głównie  odpowiednie  zachowania,
których  można  się  nauczyć. Po  przeanalizowaniu  wyników  badań
dotyczących  występowania  cech  osobowości  u  liderów  stwierdzono,  że
choć  nie  bez  znaczenia  są  tu  inteligencja,  zdolność  do  uczenia  się,
niezawodność, zaangażowanie społeczne i status społeczno-ekonomiczny,
to  przywództwo  jest  relacją  między  osobami  w  określonej  sytuacji
społecznej,  a  osoby,  które  są  liderami  w  jednej  sytuacji,  niekoniecznie
będą  nimi  w  innej.  Stwierdzenie  to  można  śmiało  uznać  za  podstawę
sytuacyjnej koncepcji przywództwa, w myśl której to, kto zostanie lub
powinien zostać liderem grupy,  zależy od konkretnego zadania oraz od



warunków  organizacyjnych  i  środowiskowych.  Charakter  przywództwa
zależy  od  badanej  sytuacji.  To,  kto  zostaje  liderem grupy  prowadzącej
określone  działania  i  na  czym  polega  jego  przywództwo,  jest  funkcją
konkretnej  sytuacji.  Postrzegając przywództwo nie jako cechę, lecz jako
relację  między  ludźmi,  oraz  przyznając,  że  przywódcy  potrzebna  jest
wiedza wymagana w określonej sytuacji, autorzy koncepcji sytuacyjnej w
dużym  stopniu  przyczynili  się  do  lepszego  zrozumienia  problematyki
przywództwa [1, s. 22]. 

Biorąc pod uwagę rolę osobowości w działaniu człowieka naukowcy
wyodrębnili  specyficzne  postawy  kierowników  rzutujące  na  sposób
sprawowania przez nich funkcji kierowniczych. Cechy osobowości są w ich
opinii podstawowym czynnikiem wartościującym i decydującym o sposobie
działania kierownika [7, s. 70]. I tak Zygmund Freud opisał  trzy główne
rodzaje osobowości mające wpływ na sposób kierowania:

 Typ  narcystyczny odznacza  się  niezależnością  i  niełatwo  ulega
opiniom otoczenia, chce być podziwiany. Zna swoją branżę, potrafi
być  innowatorem,  dąży  niezmordowanie  do  zwycięstwa,  ale  też
ciągle wypatruje zagrożeń. Narcystyczni przywódcy trzymają na ogół
ludzi  na  dystans  i  nie  chcą  także  poznawać  odczuć  innych.  Nie
potrafią tolerować przeciwstawnych opinii. W praktyce zależy im na
grupie potakiwaczy. Oczekują wprawdzie empatii, ale sami okazują
jej  niewiele.  Potrafią  wykrywać  ludzi,  którzy  mogą  być  dla  nich
użyteczni i eksploatują ich bez umiaru, umieją skłócać pracowników
ze  sobą.  Ich  ryzykowne  działanie  może  przynieść  sukces  jak  i
porażkę.

 Typ  erotyczny dokłada  starań,  by  być  lubianym.  Jako
menedżerowie ludzie tacy troszczą się o podwładnych i  pomagają
im,  ale  mają  skłonność  do  unikania  konfliktów.  Sposób  ich
postępowania  uzależniony  jest  stosunkowo  mocno  od  wpływu
otoczenia, co utrudnia wypełnianie roli kierowniczych.

 Typ obsesyjny, czerpie motywy do działania z zewnątrz, odznacza
się  pewnością  siebie  i  sumiennością  w  wypełnianiu  obowiązków.
Tacy  ludzie  dobrze  sprawdzają  się  w  roli  menedżerów
odpowiedzialnych  za  bieżącą  działalność.  Dbają  o  porządek,
uświadamiają podwładnym problemy, umieją rozwiązywać konflikty i
poszukują  możliwości  korzystnych  dla  wszystkich  kompromisów.
Poszukują ciągłych usprawnień, dążą do urzeczywistnienia pewnych
wartości, ale z reguły brakuje im wizji, odwagi i charyzmy [7, s. 72].

Z kolei Eric Berne przedstawił style związane z psychologicznymi typami
przełożonych  i  wyróżnia  trzy  typy  kierowników  według  „stanów
ego”:

 Typ „rodzica” – jego zachowanie wynika z poczucia tego, co jest
słuszne, dobre czy złe, co zapewnia dyscyplinę i opiekę. Rodzic mówi
w kategoriach dogmatycznych i autokratycznych, kładąc nacisk na
sprawowanie kontroli nad innymi.

 Typ „osoby dorosłej”, dla której charakterystyczne jest zbieranie
informacji,  jej  ocena  oraz  wykorzystanie  do  podejmowania  i
wdrażania decyzji. Zachowanie osoby dorosłej jest raczej wynikiem
myślenia niż odczuwania.



 Typ „dziecka”,  które w swoim zachowaniu kieruje  się uczuciami
radości  albo smutku.  Ma skłonności  do spontaniczności.  Kierownik
swoich  podwładnych  traktuje  jak  dzieci  wymagające  troskliwej
opieki.  Nie  poprzestaje  na  stawianiu  im  zadań,  ale  stara  się
szczegółowo pokierować ich wykonawstwem, w imieniu pracowników
dokonuje wyborów, ingerując nierzadko w ich sprawy osobiste.
Strategor  w  zarządzaniu  firmą  wyodrębnia  cztery  typy

psychoanalityczne przywódców, które mają zasadniczy wpływ zarówno na
efektywność,  jak i  na sposób działania przywódcy.  Typy te wynikają ze
stosunku kierowników do samego siebie, do innych ludzi oraz możliwości
kierowania  przez  nich  energii  psychicznej  na  te  relacje.  Według  jego
kryterium przywódcy  mogą być:  narcystyczni,  zaborczy,  uwodzicielscy  i
roztropni.  Przywódcę narcystycznego cechuje szczególny stosunek do
siebie samego i do własnego angażowania się, chce on być kochany dla
samego siebie. Traktowanie innych jako przedmiot miłości lub nienawiści,
to  już  typ  przywódcy  zaborczego,  którego  megalomania  pcha  do
zaborczości i dominowania za wszelką cenę.  Przywódca uwodzicielski,
zamiast dominować woli oczarowywać. Ten typ bez względu na to, jakiej
jest  płci,  jest  zupełnie  zdeterminowany  przez  histeryczność  swojej
psychiki. Wreszcie  przywódca roztropny to taki typ człowieka, którego
życzliwość  i  szacunek  do  innych  idzie  w  parze  z  odpowiednią  dawką
agresji,  wykorzystywaną  dla  dobra  organizacji  jako  całości.  Przywódca
roztropny to z pewnością przywódca efektywny. Jest on dla podwładnych
niczym ojciec, umożliwia im rozwijanie się, przejmowanie w odpowiednim
czasie obowiązków kierowniczych, odnosi się do innych z poszanowaniem
ich osobowości [15, s. 204].

Style  kierowania  uwzględniające  cechy  kierowników  i  ich  typy
psychologiczne  można  uznać  za  style  jednowymiarowe.  Inicjatywa
reprezentantów Ohio State University Leadership Studies przyczyniła się
do  opracowania  dwu-  i  wielowymiarowych  koncepcji  stylów  kierowania.
Andrew W. Halpin i James B. Winer opracowali dwuwymiarową koncepcję
stylów  kierowania,  gdzie  zachowania  kierownicze  analizowano  w
wymiarach [6, s. 75; 10, s. 386]:

 initiating  structure –  dotyczy  aktywności  kierownika,  której
przedmiotem  jest  bezpośrednia  stymulacja  procesu  kierowania:
wytyczenie  granic  kompetencji,  dokładne  planowanie  wykonania
zadań,  eliminowanie  zakłóceń,  kontrola  realizacji  wyników,
zewnętrzne bodźce stymulujące;

 consideration –  wymiar  ten  odzwierciedla  stopień,  w  jakim
kierownicy wykazują troskę o podwładnych i starają się wytworzyć
przyjazny  klimat,  okazując  ludzkie  ciepło,  zaufanie,  szacunek,
przystępność, zrozumienie osobistych trosk [7, s. 75; 6, s. 340; 10, s.
387].
Inny  ważny  program  badawczy  nad  problematyką  przywództwa

rozpoczęto na Uniwersytecie w Michigan. Uczeni skupili się nad dokładnym
zdefiniowaniem,  jaki  rodzaj  zachowania  jest  w  danym  momencie
prezentowany  przez  przywódców.  Pod  kierunkiem  Rensisa  Likerta
zidentyfikowali dwa style kierowania, które preferują nastawienie na ludzi
bądź nastawienie na zadania [12, s. 174]:



 nastawienie  na  ludzi —  przejawia  się  w  trosce  kierownika  o
interesy i potrzeby podwładnych oraz realizację określonych zadań;

 nastawienie na zadania — polega na koncentracji  przełożonego
głównie na tym, co i jak ma być wykonane oraz przebiegu prac, bez
względu  na  cele  i  oczekiwania  uczestników  organizacji  oraz  ich
stosunek do pracy [5, s. 134; 10, s. 387; 6, s. 341].
Z badań tych wynikało między innymi, że styl przywództwa nie musi

się ograniczać do jednego wymiaru. Orientacja zarówno na zadania, jak i
na  pracowników  nie  tylko  jest  możliwa,  ale  może  mieć  podstawowe
znaczenie dla wyższej efektywności.

Siatka  kierownicza,  opracowana  przez  Roberta  Blake’a  i  Jane
Mouton, służąca do ułatwienia pomiaru względnej troski kierownika o ludzi
i  o  produkcję,  stanowi  odbicie  tej  dwuwymiarowej  względnej  natury
przywództwa [9, s.  462].  Określa ona skalę zachowań kierowniczych na
podstawie  kombinacji  stylów  zorientowanego  na  zadania  i  na
pracowników, w skali ciągłej w przedziale od 1 do 9 [6, s. 341]:

 Styl 1,1 —  kierowanie zubożone (leseferystyczne, nieingerujące)
— cechuje się małą troską o ludzi i o zadania, kierownik nie spełnia
swoich  funkcji,  odpowiada on raczej  za  zachowanie  neutralności  i
dopilnowanie przestrzegania procedur ustalonych w przeszłości;

 Styl 1,9 — kierowanie klubowe (liberalne) — duża troska o ludzi,
ale mała o zadania, kierownik odpowiada głównie za ustanowienie
harmonijnych stosunków między ludźmi oraz stworzenie przyjemnej i
bezpiecznej atmosfery pracy;

 Styl 9,1 — kierowanie autorytarne (zadaniowe) — duża troska o
zadania,  ale  mała  o  pracowników,  kierownik  odpowiada  za
dopilnowanie realizacji celów;

 Styl 5,5 — kierowanie zrównoważone — przeciętna troska o ludzi
i  wykonywanie  zadań,  głównym  zadaniem  kierownika  jest
znalezienie  „złotego  środka”,  aby  zrealizować  zadania  bez
zniszczenia morali;

 Styl  9,9  —  kierowanie  zespołowe,  demokratyczne
(pragmatyczne) — cechuje duża troska o wykonanie zadań, jak i o
morale  oraz  zadowolenie  ludzi,  kierownik  odpowiada  głównie  za
efektywność działań przez uczestnictwo oraz zaangażowanie ludzi i
ich pomysły [10, s. 388].
Blake  i  Mouton  argumentują,  że  styl  kierowania  9.9  jest

najskuteczniejszym  rodzajem  zachowań  przywódczych.  Uważają,  że  to
podejście  niemal  we  wszystkich  sytuacjach  doprowadzi  do  zwiększenia
efektywności,  a  także  do  dużego  zadowolenia  pracowników.  Siatka
kierownicza znajduje powszechne zastosowanie jako pomoc w nauczaniu
[9, s. 461]. 

Elżbieta  Barbara  Zybert  w  książce  Kultura  organizacyjna  w
bibliotekach sugeruje, iż w praktyce zarządzania bibliotekami najczęściej
spotyka się styl mieszany, odpowiadający stylowi zróżnicowanemu (5.5 z
siatki kierowniczej Blake’a i Mouton) [16, s. 148] 

Rozwinięciem siatki kierowniczej Roberta Blake’a i Jane Mouton jest
koncepcja  skrzynki stylów kierowania Williama Jamesa Reddina. Obok
orientacji na zadania i orientacji na ludzi wprowadza on dodatkowo trzeci



wymiar  [11,  s.  107]  –  orientację  na  efektywność;  tworzy  więc
trójwymiarową koncepcję stylów kierowania. „Skrzynkę stylów” tworzą:

 styl  bierny — kierownik  jest  bierny  wobec  wykonywanych  przez
siebie funkcji oraz w stosunku do podległych pracowników, jest on
zupełnie nieefektywny;

 styl  biurokratyczny —  zorientowany  wyłącznie  na  efektywność,
kierownik ściśle przestrzega określonych przepisów i nie orientuje się
ani na zadania, ani na ludzi;

 styl altruistyczny — zorientowany na kontakty z ludźmi, kierownik
dba o przyjemne stosunki z otoczeniem, zapobiega konfliktom, dba o
dobre  stosunki  towarzyskie  w podległym zespole,  akceptuje  słabą
wydajność;

 styl promocyjny – preferuje efektywność i kontakty z ludźmi, wiele
czasu poświęca na pracę z ludźmi, ale wymaga i zachęca do pracy;

 styl autokratyczny – zorientowany wyłącznie na zadania;
 styl  autokratyczno-życzliwy —  nastawiony  na  efektywność  i

kontakty  z  ludźmi,  stawia  wymagania  personelowi,  ale  w  sposób
łagodniejszy niż autokrata;

 styl  kompromisowy —  kierownik  uważa,  że  kompromis  jest
najlepszą drogą do osiągnięcia celów, łagodnie stymuluje ludzi  do
pracy;

 styl realizacyjny — zorientowany zarówno na ludzi i zadania, jak i
na efektywność, kierownicy silnie angażują się w realizację zadań i w
sprawy ludzkie,  stwarzając tym samym silną motywację do pracy.
Znając  dobrze  pracowników  potrafią  oddziaływać  na  każdego
indywidualnie.  William  J.  Reddin  uważał  ten  styl  za  najbardziej
optymalny [7, s. 81].
Paul  Hersey  i  Kenneth  H.  Blanchard  w  ewolucyjnej  teorii

kierowania przyjęli jako trzeci wymiar stopień dojrzałości podwładnych i
wyróżnili  style:  nakazowy,  negocjacyjny,  partycypacyjny  i  delegacyjny
(telling, selling, participating,  delegating).  Punktem wyjścia jest teza, że
styl  przewodzenia  ludziom  trzeba  elastycznie  dostosować  do  ich
dojrzałości, czyli kompetencji, poziomu zaangażowania, odpowiedzialności,
stopnia utożsamiania się z działaniami grupy [11, s. 154; 12, s. 174]. W
praktyce lepiej przyjął się model Williama Redlina.

Na  podstawie  sformułowanych  bądź  domyślnych  poglądów
kierowników  na  naturę  ludzką  Douglas  McGregor  przedstawił
dwubiegunową  teorię  X-Y,  dość  prymitywną,  ale  wciąż  popularną.
Teoria  X  zakłada,  że  ludzie  są  z  istoty  leniwi,  mało  ambitni,  boją  się
odpowiedzialności  i  nowych  wyzwań,  z  własnej  woli  nie  chcą  dobrze
pracować.  Efektywna  praca  może  być  zapewniona  tylko  przez  presję
zarządzającego,  nagradzanie  i  karanie.  Pracownicy  wymagają  ścisłego
nadzoru  i  nie  zasługują  na większe zaufanie.  Teoria  Y głosi,  że praca i
wysiłek, podobnie jak odpoczynek, jest dla człowieka czymś naturalnym.
Ludzie  chcą  dobrze  pracować,  a  w  osobowości  normalnego  człowieka
zakodowana jest odpowiedzialność za to, co robi.  Teoria X jest chętniej
przyjmowana  przez  przywódców  autorytarnych,  teoria  Y  —  przez
przywódców demokratycznych [8, s. 451; 11, s. 97].

Rozwinięciem teorii X i Y jest podział stylów na styl zorientowany na
zadania (kierowanie autorytarne) bądź ludzi (kierowanie integrujące). Tej



statycznej  koncepcji  przeciwstawiono  teorię  Z,  której  podstawowym
założeniem jest  twierdzenie,  że osobowość człowieka  jest  dynamiczna i
dostosowująca  się  do  wymagań  zmieniającego  się  otoczenia.  Teoria  Z
afirmuje  stosunki  społeczne  w  organizacji  bazujące  na  wzajemnej
lojalności  ludzi,  zaufaniu  i  dobrej  współpracy  zespołów  pracowniczych,
promuje  wspólnotowy  charakter  więzi  społecznych,  zaangażowanie  i
poświęcenie ludzi na rzecz dobra wspólnego, jakim jest organizacja  [8, s.
451].  Określana  jest  jako  teoria  integracji  adaptacyjnej,  której  istota
polega  na  utożsamianiu  celów  indywidualnych  pracownika  z  zadaniami
organizacji,  co  wystarczająco motywuje  jej  członka  i  nie  jest  potrzebne
pobudzanie ze strony kierownika [7, s. 83].

W  sytuacyjnych  stylach  kierowania  przyjmuje  się,  że  okoliczności
procesu kierowania warunkują określony sposób kierowania. To czynniki
zewnętrzne  są  determinantami  doboru  stylu  kierowania  a  nie  cechy
kierownika  [7,  s.  86].  Zbiór  sytuacyjnych  stylów  kierowania  mieści  się
między dwoma skrajnymi poglądami. Pierwszy z nich zakłada, że sytuacja
oddziałuje  na  proces  kierowania  w  sposób  pośredni,  ponieważ  cechy
osobowościowe kierowników są swoistym filtrem ją wartościującym. Tak
opisywane style kierowania będą związane z „siatką” lub „skrzynką stylów
kierowania”. Drugi skrajny pogląd na sytuacyjne style kierowania uznaje
bezpośredni  wpływ czynników sytuacji  na  sposób kierowania,  kierownik
racjonalnie  dobiera  właściwy  styl  kierowania  wbrew  swoim  naturalnym
cechom.  Między  tymi  ograniczającymi  stanowiskami  znajdują  się
sytuacyjne  style  kierowania,  których  stosowanie  jest  uzależnione  od
zidentyfikowanych czynników sytuacji uznanych za najważniejsze. Czynniki
sytuacyjne będą warunkować między innymi sposób ingerencji kierownika
w  działalność  podwładnych  oraz  stopień  partycypacji  pracowników  w
rozwiązywaniu  problemów  kierowniczych.  O  sposobie  działania
kierowników  decydować  będą  także  ogólne  wymagania  sytuacji
kierowniczej  i  zakładane  cele  organizacyjne.  Przytoczone  koncepcje
sytuacyjnych  stylów  kierowania  uwzględniają  przede  wszystkim  różny
stopień:  swobody  działania  podwładnych  w  wykonywaniu  zadań,
szczegółowości  i  częstotliwości  stawiania  zadań  pracownikom  przez
kierowników  oraz  kontroli  ich  wykonania,  udziału  podwładnych  w
określaniu sposobów wykonywania przedsięwzięć [7, s. 87].

Przykładami stylów o zróżnicowanym zakresie ingerencji kierownika
w pracę podwładnych są style Jamesa A. C. Brown’a, który jako pierwszy
wyróżnił style: autokratyczny, demokratyczny, nieingerujący [ 11, s. 95]:

 W  stylu  autokratycznym kierownik  autokrata  sam  ustala  cele
grupy i  zadania prowadzące do ich osiągnięcia, sam też dokonuje
podziału pracy między jej uczestników. Oddziałuje głównie poprzez
polecenia i kary. Utrzymuje dystans w stosunku do członków grupy,
nie uczestniczy też w jej pracach;

 W stylu demokratycznym kierownik demokrata zachęca grupę do
podejmowania decyzji dotyczących celów, zadań i ich rozdziału na
poszczególnych  uczestników.  Często  kontaktuje  się  ze
współpracownikami i uczestniczy w pracach swojego zespołu. Dąży
do wyeliminowania barier utrudniających wzajemne komunikowanie
się;



 W  stylu  nieingerującym kierownik  nieingerujący  pozostawia
członkom  grupy  dużą  swobodę  w  planowaniu  i  organizowaniu
działań.  Sam  stara  się  nie  podejmować  żadnych  decyzji.  Nie
uczestniczy  w  pracach  grupy,  nie  motywuje  i  nie  kontroluje  jej
członków. Jest to styl bierny [7, s. 88].
Z kombinacji takich czynników jak: stopień udziału podwładnych w

podejmowaniu  decyzji,  szczegółowość  stawiania  zadań,  sposób
sprawowania  kontroli  oraz  stopień  nasilenia  kar  lub  nagród  wobec
podwładnych,  Rensis  Likert  wyróżnił  czteropoziomowy  system
kierowania, gdzie poszczególne systemy traktuje jako style kierowania:

 System  1  —  eksploatujący,  autorytarny  –  kierownicy  podejmują
wszystkie  decyzje  dotyczące  pracy  i  nakazują  podwładnym  ich
wykonanie. Normy i metody pracy są również sztywno ustanawiane
przez  kierowników.  Niezrealizowanie  celów  wyznaczonych  przez
kierowników  prowadzi  do  gróźb  lub  kar.  Kierownicy  nie  mają
zaufania do podwładnych, a z kolei podwładni boją się kierowników i
uważają, że mają z nimi niewiele wspólnego;

 System 2 – protekcjonalny, autorytarny – kierownicy nadal wydają
polecenia,  ale  podwładni  mają  swobodę  w  ich  komentowaniu.
Podwładni uzyskują też pewną elastyczność w wykonywaniu zadań,
jednakże  w  ściśle  określonych  granicach  i  według  wyraźnych
procedur. Kierownicy mogą nagradzać podwładnych, którzy realizują
lub  przekraczają  ustalone  cele.  Kierownicy  przyjmują  wobec
pracowników postawę protekcjonalną, a podwładni w postępowaniu
z kierownikami zachowują ostrożność;

 System  3  –  konsultujący  –  kierownicy  ustanawiają  cele  i  wydają
ogólne polecenia po ich omówieniu z podwładnymi. Podwładni mogą
sami  decydować  o  sposobach  wykonania  zadań,  gdyż  kierownicy
wyższych szczebli podejmują jedynie ogólne, podstawowe decyzje.
Do motywowania podwładnych stosuje się raczej nagrody niż kary.
Podwładni uważają, że mogą swobodnie omawiać większość spraw
związanych  z  pracą  ze  swoimi  kierownikami,  którzy  z  kolei  są
przekonani, że podwładni dobrze wywiążą się ze swoich zadań;

 System  4  –  uczestniczący  (partycypacyjny)  –  jest  systemem
idealnym, do którego organizacje powinny zmierzać.  Grupa ustala
cele  i  podejmuje  decyzje.  Jeśli  kierownicy  oficjalnie  podejmują
decyzję, to uwzględniają w niej propozycje i opinie innych, członków
grupy.  Tak  więc  ustanowiony  cel  lub  podjęta  decyzja  mogą  być
odmienne od tych, które by im osobiście najbardziej  odpowiadały.
Do motywowania pracowników kierownicy stosują nie tylko zachęty
materialne,  ale  starają  się  wzbudzić  w  nich  poczucie  własnej
wartości [10, s. 388].
Omawiając style przedstawione powyżej Witold Kieżun zwrócił uwagę

na różnicę pomiędzy konsultacją a partycypacją. W stylu konsultacyjnym
dyrektor  przedstawia  problem  i  opinię  o  nim,  prosząc  o  zdanie
podwładnych.  Analizuje  zebrane  opinie  i  podejmuje  decyzję  zgodnie  ze
swoją  ostateczną  oceną.  Podwładny  zna  opinię  dyrektora,  zanim
przedstawi swoją, która może być nieuwzględniona w decyzji przełożonego
[7, s. 89]. W stylu partycypacyjnym dyrektor przedstawia problem i prosi o
jego rozwiązanie. Podwładni nie znają opinii dyrektora, stąd też ich pełna



swoboda  w  przedstawieniu  swoich  propozycji  dyrektorowi.  Styl
partycypacyjny,  według  Rensisa  Likerta,  jest  najwyższym  stadium
demokracji [11, s. 97].

Elżbieta  Barbara  Zybert  analizując  teorię  Likerta  pod  kątem
zastosowania  w  bibliotekarstwie  stwierdziła,  iż  style  kierowania  i
przywódcze  relacje  międzyludzkie  w  większości  bibliotek  sytuują  się
pomiędzy  stylem  2  i  3.  Oznacza  to  przyjęcie  zachowań  pośrednich
pomiędzy tradycyjnym ukształtowaniem biblioteki,  władzą i  autorytetem
rozłożonym zgodnie z układem przełożony-podwładny (styl 1) a stylem 4,
w którym organizacja biblioteki jest idealnie ukształtowana i zarządzana,
gdzie  istnieje  rozległe  uczestnictwo  grupy  w  nadzorze  i  podejmowaniu
decyzji. Według autorki niewiele bibliotek przyjmuje styl 4 w skali Likerta.
Choć nadal często kierownicy w bibliotekach przyjmują styl autokratyczny,
coraz więcej z nich pozwala pracownikom na uczestnictwo w procesach
decyzyjnych [16, s. 148].

Przykładem  stylu  o  zróżnicowanym  zakresie  partycypacji
podwładnych w podejmowaniu decyzji kierowniczych, gdzie partycypacja –
w wypadku procesu kierowania oznacza udział podległych pracowników w
rozwiązywaniu  problemów  organizacji  i  podejmowaniu  decyzji  –  jest
podział  stylów  kierowania  na  podstawie  siedmiostopniowej  skali
partycypacji podwładnych opracowanej przez Roberta Tannenbauma i
Warnera  H.  Schmidta.  Zakres  władzy  kierownika  w  poszczególnych
stopniach przedstawia się następująco:

 kierownik  decyduje  i  ogłasza  decyzje  (skoncentrowane  na  osobie
kierownika);

 kierownik przekonuje podwładnych o słuszności swej decyzji;
 kierownik przedstawia pomysły i zachęca do zadawania pytań;
 kierownik przedstawia swoje decyzje jako mogące ulec zmianie;
 kierownik  przedstawia  zagadnienie,  uzyskuje  sugestie  od

podwładnych i decyduje;
 kierownik określa granice swobody decyzji podwładnych i wzywa ich,

by decydowali;
 kierownik  zezwala  podwładnym  działać  w  granicach  określonych

przez  swego  przełożonego  (kierowanie  skoncentrowane  na
podwładnych).
Natomiast w  teorii  ścieżki do celu Martina G. Evansa i  Roberta

Hause’a  sugeruje  się,  że  główną  funkcją  kierownika  jest  zapewnienie
dostępności  w  miejscu  pracy  cenionych  lub  pożądanych  nagród  i
wyjaśnienie podwładnym, jakiego typu zachowanie będzie prowadziło do
osiągnięcia  celu  i  uzyskania  tych nagród [11,  s.  153]  — tzn.  kierownik
powinien wyjaśnić ścieżki prowadzące do osiągnięcia celu. Teoria ścieżki
do  celu  zakłada,  że  kierownicy  mogą  zmienić  swój  styl  kierowania,  by
sprostać  wymaganiom  konkretnej  sytuacji  [10,  s.  397;  9,  s.  468].
Rozwinięta  wersja  tej  teorii  identyfikuje  cztery  rodzaje  zachowań
kierowniczych:

 zachowanie nakazowe – kierownik pokazuje podwładnym, czego
się od nich oczekuje, daje wytyczne i wyznacza kierunek oraz tworzy
harmonogramy pracy;



 zachowanie wspierające – postępowanie kierownika jest przyjazne
i przystępne, wykazuje on troskę o dobrobyt podwładnych i traktuje
członków grupy na równej stopie;

 zachowanie  partycypacyjne –  kierownik  zasięga  rady
podwładnych,  prosi  o  sugestie  i  dopuszcza  współuczestnictwo  w
podejmowaniu decyzji;

 zachowanie zorientowane na dokonania – przełożony wyznacza
ambitne cele, oczekuje od podwładnych wysokich osiągnięć, zachęca
ich oraz okazuje zaufanie do ich możliwości.
Victor Vroom i Arthur Jago krytykują teorię ścieżki do celu, gdyż nie

uwzględnia  ona  sytuacji,  w  której  kierownik  postanawia  włączyć
pracowników  do  procesu  decyzyjnego.  Autorzy  proponują  rozwinięcie
klasycznego modelu sytuacyjnego przywództwa Vrooma-Yettona tak, aby
uwzględniał  zarówno troskę o  jakość  decyzji,  jak  i  o  ich  akceptację.  W
modelu (VYJ) wyróżniono pięć stylów przywództwa: od autorytarnych (AI,
AII), poprzez zasięgające porady (CI, CII), do w pełni uczestniczących (GII):

 AI  –  kierownik  sam  rozwiązuje  problem  lub  podejmuje  decyzję,
korzystając z informacji dostępnej w danym czasie.

 AII – kierownik otrzymuje potrzebne informacje od podwładnych, po
czym sam podejmuje decyzję co do rozwiązania problemu. Może, ale
nie musi wyjaśniać podwładnym, na czym polega problem, w chwili
gdy  pyta  ich  o  informacje.  Rola  podwładnych  w  podejmowaniu
decyzji ogranicza się do dostarczania potrzebnych informacji.

 CI – kierownik omawia problem z poszczególnymi zainteresowanymi
pracownikami,  wysłuchuje  ich  koncepcji  i  propozycji;  nie  tworzy
jednak grupy pracowników. Następnie sam podejmuje decyzję, która
może, ale nie musi uwzględniać zdania pracowników.

 CII  –  kierownik  dzieli  się  problemem  z  podwładnymi  jako  grupą,
uzyskuje  ich  kolektywne  koncepcje  i  propozycje.  Następnie
podejmuje  decyzję,  która  może,  ale  nie  musi  uwzględniać  zdania
pracowników.

 GII-  kierownik  dzieli  się  problemem  z  podwładnymi  jako  grupą.
Wspólnie  obmyślają  i  oceniają  możliwe  rozwiązania  i  dążą  do
uzgodnionego  (jednomyślnego)  rozwiązania.  Kierownik  nie  usiłuje
nakłonić  grupy  do  przyjęcia  rozwiązania,  które  mu  najbardziej
odpowiada;  przyjmuje i  wdraża to rozwiązanie,  które popiera  cała
grupa [9, s. 470].
Józef  Penc  ze  względu  na  stopień  partycypacji  podwładnych  w

kierowaniu  wyodrębnia  dwa  podstawowe  sposoby  kierowania
pracownikami  funkcjonujące  według  formuły  3K  (komenderowanie,
korygowanie,  kontrolowanie)  oraz  3W  (wspomaganie,  wymaganie,
wiązanie).  Stanowią  one  dwa  różne  podejścia  do  pracowników  i
menedżerów w organizacji.

Konwencjonalny  (tradycyjny)  styl  kierowania  pracownikami  w
oparciu  o  formułę  3K  sprowadza  rolę  menedżera  do  nadzorcy
kontrolującego  pracę  i  zachowania  podwładnych  dając  mu  możliwość
oddziaływania  poprzez  stosowanie  poleceń,  wykorzystywanie  władzy
autorytetu  formalnego,  dawanie  szczegółowych  instrukcji.  W  tym
przypadku kierownik stosuje sztywne zasady kierując się biurokratycznymi
przepisami,  funkcjonując  w hierarchicznej  strukturze  władzy dającej  mu



silną  pozycję  formalną.  W  stylu  tym  dominują  takie  elementy  jak:
polecenie, władza, autorytet, szczegółowe instrukcje.

Styl  nowoczesny  związany  ze  stosowaniem  formuły  3W  w  dużej
mierze  traktuje  pracowników  jako  osoby  współodpowiedzialne  stosując
partycypacje,  informowanie  pracowników,  konsultowanie  oraz
przedstawianie wizji, która staje się wspólnym celem scalającym osoby na
różnych  stanowiskach.  Zadanie  menedżera  polega  na  pobudzaniu
kreatywności pracowników w celu zwiększenia identyfikacji pracownika z
organizacją oraz stwarzania warunków do zaangażowania organizacyjnego
[3,  s.  166].  Jego  podstawę  stanowią:  partycypacja,  informowanie,
tworzenie wizji, wspieranie i konsultowanie [7, s. 99]. Im styl kierowania
jest bardziej nowoczesny tym w rozwiązywaniu problemów kierowniczych
w większym stopniu są zaangażowani podwładni, którzy przez kierownika
są uznawani za partnerów odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do
wykonywania swoich obowiązków pracowniczych [7, s. 100].

Większość  wyróżnionych  sytuacyjnych  stylów  kierowania  znalazła
swoje  trwałe  miejsce  w  literaturze  kierowania.  Niezależnie  od  stopnia
szczegółowości ich podziałów mieszczą się one w przedziale utworzonym
przez style: autokratyczne i demokratyczne (partycypacyjne). Podstawowe
kryteria  podziału  odnoszą  się  przede  wszystkim  do  stopnia  swobody
działania  podwładnych  i  ich  partycypacji  w  podejmowaniu  decyzji
kierowniczych.  Zróżnicowana  samodzielność  działania  kierowników  w
wyróżnionych stylach kierowania przejawia się przede wszystkim na etapie
preparacji  decyzji,  jej  podejmowania,  realizacji  zadań  oraz  kontroli
wyników pracy podwładnych [7, s. 102].

Charakteryzując  style  kierowania  autorzy  najczęściej  zwracają
uwagę  na:  sposób  stawiania  zadania  podwładnym  i  kontrolę  jego
wykonania,  dystans  między  kierownikiem  a  podwładnymi,  dbałość
kierownika  o  dobrą  atmosferę  w  grupie  oraz  sposób  motywowania.
Poprzez  pryzmat  powyższych  parametrów,  można  wyodrębnić  pięć
podstawowych  stylów  kierowania,  uwzględniających  przede  wszystkim
coraz wyższy stopień partycypacji podwładnych w kierowaniu [7, s. 202].

Styl  autokratyczny charakteryzuje  się  wyraźną  dominacją
kierującego, jego silną orientacją na zadania i relatywnie słabszą na ludzi,
niechęcią  do  kolegialnego  sprawowania  władzy  i  dzielenia  się  nią  z
pracownikami.  Styl  ten  w znacznym stopniu  opiera  się  na  tzw.  władzy
wymuszania,  w  którą  jest  formalnie  wyposażony  każdy  kierownik.
Rozumienie tego stylu zmieniało się w czasie. Występują też różne jego
odmiany. Do niedawna styl ten był oceniany bardzo krytycznie, w pewnym
stopniu  w  wyniku  błędnego  utożsamiania  ze  stylem  autorytarnym
(dyktatorskim).  Badania  ujawniły  jednak,  że  jest  w  wielu  sytuacjach
efektywniejszy niż styl demokratyczny. Tak jest wtedy, gdy: organizacja
przeżywa  kryzys  lub,  przeciwnie,  ma  wielkie  możliwości  rozwoju,
pracownicy charakteryzują  się niskim poziomem kompetencji,  a zespoły
wykazują niskie morale i  w niewielkim stopniu identyfikują się z misją i
wizją organizacji. Ponieważ większość kierowników charakteryzuje się silną
osobowością  i  pewną  skłonnością  do  dominacji,  autokratyczny  styl
kierowania  jest  spotykany częściej  niż  styl  demokratyczny.  Styl  ten nie
zwalnia z obowiązku przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowań i
kultury w relacjach interpersonalnych [8, s. 416].



Styl instruktażowy polega na ograniczeniu swobody podwładnych
w  wyborze  sposobów  realizacji  powierzonych  im  zadań  do  wykonania.
Obok  szczegółowo  sformułowanego  zadania  podwładni  otrzymują
wytyczne do jego realizacji. Kierownik przywiązuje dużą wagę do sposobu
wykonania zadania, zaś jego realizacja, jak i przestrzeganie wydanej przez
przełożonego instrukcji działania obwarowane są odpowiednimi sankcjami.
W tym stylu kierowania podwładny w zasadzie nie odpowiada za wynik, a
jedynie  za  sposób  działania.  Kontrola  wykonania  zadania  ma charakter
rygorystyczny.  Kierownik  stosuje  ostre  kary.  Ingerencja  przełożonych  w
działania  podwładnych powoduje  ograniczenia  w rozpiętości  kierowania,
spiętrzenie kierownictwa oraz zwolniony obieg informacji [7, s. 104].

Styl  zadaniowy polega  na  przekazaniu  podwładnemu  samego
zadania. Sposób realizacji  zadania pozostawiony jest wykonawcy. Cechą
charakterystyczną  tego  stylu  jest  rezygnacja  z  rygorystycznego
przekazywania  pracownikom  opracowanej  z  góry  instrukcji  działania  i
bezwzględnej  kontroli  jej  przestrzegania.  Jeżeli  przełożonemu zależy  na
wywarciu  wpływu  na  wybór  przez  podwładnego  sposobu  działania,
powinien uczynić go przedmiotem wspólnej dyskusji, w której kierownik i
podwładny  są  równorzędnymi  partnerami.  W  stylu  tym nie  stosuje  się
wobec  podwładnego  ostrych  kar.  Istotną  jego  cechą  jest  prawo
podwładnego  do  popełnienia  błędu  jako  logicznej  konsekwencji
pozostawienia  mu  swobody  w  wyborze  sposobu  działania.  Kierownik
ogranicza  się  do  tworzenia  podwładnym  warunków  do  realizacji
powierzonych  im  zadań.  Pozostawiona  podwładnym  swoboda  pozwala
istotnie rozszerzyć rozpiętość kierowania.  Styl ten opiera się na pełnym
zaangażowaniu pracownika w wykonywane zadania.

Styl  demokratyczny to  styl  najczęściej  zalecany  przez
specjalistów.  Jest  to  styl  przywództwa  zakładający  partnerskie  relacje
kierownika z pracownikami. Kierownik na ogół zasięga opinii pracowników
przed podjęciem decyzji, konsultuje z nimi wiele istotnych kwestii i zadań.
Dąży do budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i życzliwości.
Preferuje motywatory pozytywne. Styl demokratyczny przynosi najlepsze
efekty w umiarkowanie rozwojowej sytuacji firmy i w odniesieniu do ludzi o
silnej motywacji i wysokim morale. Potocznie jest uważany za styl zawsze
optymalny,  co  nie  jest  prawdą.  Rozumienie  demokratycznego  stylu
zmieniało się w czasie i jest nieco odmienne w różnych typologiach [8, s.
416].

Styl  partycypacyjny oparty  jest  na  aktywizacji  zaradności
zbiorowej  pracowników  w  obrębie  poszczególnych  małych  grup
zachęconych  do  działania  samorządnego.  Grupy  te  współdziałają  przy
podejmowaniu istotnych dla nich decyzji.  Istnieje pełny obieg informacji
między  tymi  grupami.  Przełożony  ma  duże  zaufanie  do  podwładnych,
którzy  mają  nieograniczoną  swobodę  w  dyskutowaniu  z  nim  na  temat
istotnych  spraw  służbowych.  Przełożony  zawsze  korzysta  z  rady
podwładnych  przy  podejmowaniu  decyzji,  dzięki  czemu  na  wszystkich
szczeblach  funkcjonuje  poczucie  odpowiedzialności  oraz  rzetelna
informacja w relacji dwukierunkowej „góra – dół”. Występuje bardzo duża
współpraca  kolektywna  oraz  pełna  i  oparta  na  wzajemnym  zaufaniu
interakcja między członkami zespołu [7, s. 107]. W stylu tym kierownictwo
powinno  dawać  podwładnym  pełną  informację  o  wszystkich  swoich



poczynaniach  oraz  zapewnić  nieograniczoną  kolegialność  w  załatwianiu
spraw  osobowych.  W  organizacji  powinna  funkcjonować  dbałość  o
zabezpieczenie zdrowia psychicznego, fizycznego, dobrej atmosfery wśród
pracowników,  wysokiego  standardu  warunków  pracy.  Zarządzanie
partycypacyjne  jest  najbardziej  skuteczną  formą  zarządzania,  pod
warunkiem,  że  nie  będzie  ono  traktowane  jak  kolejna  modna  technika
menedżerska. Podstawą jest wiara, że w każdym pracowniku tkwi cenny
dla  przedsiębiorstwa  potencjał.  Zarządzanie  partycypacyjne  jest  zatem
sposobem myślenia, a nie jedną z możliwych do zastosowania technik [7,
s. 110].

Na  podstawie  analizy  warunków  sytuacyjnych  określających
możliwość  zastosowania  wybranych  stylów  kierowania  stwierdzono,  że
zalecane  jest  stosowanie  stylów  z  większym  ładunkiem  partycypacji
podwładnych  w  organizacjach  stabilnych  i  silnych  pod  względem
ekonomicznym  i  kadrowym  z  wyraźnie  określonym  długookresowym
interesem  działania.  Jest  to  sposób  kierowania  personelem  dobrym  –
odpowiednio wykwalifikowanym, aktywnym i przyjaźnie nastawionym do
biblioteki,  sprawdzającym  się  w  stabilnych  warunkach  [13,  s.  76].
Natomiast  korzystanie  ze  stylu  autokratycznego  korzystniejsze  jest  w
organizacjach  funkcjonujących  w  trudnych  warunkach  społeczno-
ekonomicznych  występujących  wewnątrz  organizacji  i  w  jej  otoczeniu.
Okazuje  się,  że  stosowanie  tego  stylu  jest  nieuniknione  w  „młodych”
organizacjach  oraz  przy  wykonywaniu  mało  atrakcyjnych  bądź
niebezpiecznych zadań [7, s. 115]. Ten styl kierowania wymaga rozległej
wiedzy merytorycznej od kierownika, ale zawsze jest naznaczony wysokim
ryzykiem  błędu.  Ograniczając  kreatywność  współpracowników,  a  nawet
przy nadmiernym rygoryzmie redukując ją do zera – zmniejsza szansę na
sprawne funkcjonowanie  biblioteki,  a szczególnie  jej  postęp i  rozwój.  W
praktyce dużych bibliotek w parze z autorytaryzmem kierownictwa idzie
tendencja do centralizowania  uprawnień decyzyjnych.  Powoduje  to przy
unifikacji reguł funkcjonowania i ułatwieniu ogólnej koordynacji i kontroli
działań, opóźnienie i blokadę działania oraz utrudnienie dostosowania ich
do  każdej  sytuacji.  Według  Jacka  Wojciechowskiego  w  bibliotece  nie
wszystko można przewidzieć z góry, często trzeba reagować natychmiast.
Toteż nadmierna centralizacja decyzji  nie jest  rozwiązaniem korzystnym
[13, s. 77]. Według Wojciechowskiego dobra wiedza o kierowaniu pomaga
w wyborze  stosownych  form  postępowania  i  w  znajdowaniu  pośredniej
ścieżki  krytycznej  pomiędzy  regułami  stylu  demokratycznego  oraz
autokratycznego, zależnie od sytuacji [13, s. 78].

 
Osobowościowo-sytuacyjne  style  kierowania  uwzględniają  cechy

osobowościowe  kierowników,  czynniki  sytuacyjne  oraz  możliwości
dostosowywania  zachowań  kierowniczych  do  wymagań  sytuacji.
Podstawowym  pojęciem  tych  stylów  jest  inteligencja  emocjonalna  jako
cecha osobowa, która obejmuje takie elementy jak: zdolność motywacji i
wytrwałość w dążeniu do celu,  umiejętność panowania  nad popędami i
odłożenia na później ich zaspokojenia, umiejętność regulowania nastroju i
niepoddawania  się  zmartwieniom  upośledzającym  zdolność  myślenia,
umiejętność  wczuwania  się  w  nastroje  innych  osób  i  optymistycznego
patrzenia w przyszłość.



Daniel  Goleman,  na  podstawie  swoich  obserwacji  twierdzi,  że
zdolności  intelektualne  są  niezbędne  do  osiągania  nadzwyczajnych
rezultatów,  zaś  inteligencja  emocjonalna okazuje  się  dwa  razy
ważniejsza  w  działalności  menedżera  każdego  szczebla  niż  zdolności
intelektualne, a jej rola wzrasta na najwyższych szczeblach, gdzie różnice
w  umiejętnościach  technicznych  są  niezbyt  istotne.  Decydującą  rolę
inteligencji emocjonalnej, ze względu na skuteczność działania kierownika,
Daniel Goleman przenosi z wymiaru indywidualnego na obszar działania
grupowego.  Ocenia,  że najważniejszym elementem inteligencji  grupowej
jest nie tyle przeciętny iloraz czysto akademickiej inteligencji jej członków,
ile raczej inteligencji emocjonalnej. Decydujący wpływ na wysokość ilorazu
inteligencji  grupowej  mają  panujące  w  grupie  stosunki.  Według  niego
inteligencji  emocjonalnej  można się  nauczyć,  a menedżer  jest  w stanie
korygować w pewnym stopniu także swój charakter [7, s. 119]. 

Definicja  inteligencji  emocjonalnej  Daniela  Golemana  do
podstawowych  składników zalicza:  świadomość  własnych  uczuć  i  uczuć
innych  oraz  zdolność  do  motywowania  oraz  kierowania  emocjami
własnymi  i  innych  ludzi.  Nie  trzeba  wiele,  aby  wskazać  jak  bardzo  te
kompetencje emocjonalne są cenne i znaczące w procesach zarządzania
biblioteką, a także w kontaktach z użytkownikami. Świadomość własnych
uczuć,  będąca  członem  inteligencji  emocjonalnej,  stanowi  podstawę
emocjonalnego podejścia do problematyki zarządzania zasobami ludzkimi
[4, s. 141]. Współczesna biblioteka dążąca do miana organizacji opartej na
wiedzy,  nie  może  istnieć  bez  intelektualnych  umiejętności  kadry
zarządzającej  i  pracowników  oraz  ich  bogatej  i  wszechstronnej  wiedzy.
Jednak  brak  emocjonalnych  zdolności  i  kompetencji  może  znacząco
ograniczać  ten  kapitał  intelektualny  bibliotekarzy  i  uniemożliwić  jego
rozwój.  W  bibliotece  aspirującej  do  tego  miana,  każdy  przyjmuje
odpowiedzialność  za  rozwijanie  własnej  inteligencji  emocjonalnej,  za
wykorzystanie jej w stosunkach ze współpracownikami oraz w kontaktach
z  użytkownikami.  W bibliotece  takiej  powszechnie  wykorzystywana  jest
praca zespołowa, budowane i umacniane są relacje i  więzi emocjonalne
pomiędzy pracownikami, promowana jest potrzeba osiągnięć i dawanie z
siebie  wszystkiego.  Wszyscy  pracownicy  świadomie  budują  dobrą
atmosferę pracy oraz tworzą klimat wzajemnego zaufania [4, s. 146].

Skuteczni szefowie stosują sześć różnych stylów. Każdy styl wynika z
odmiennego zestawu czynników inteligencji emocjonalnej [7, s. 121].

Styl  nakazowy opiera  się  na  żądaniu  od  podwładnych
natychmiastowego  posłuszeństwa,  dystansowaniu  się  kierownika  od
pracowników  i  samodzielnym  podejmowaniu  decyzji.  Wpływ  tego  stylu
kierowania  na  ogólną  atmosferę  pracy  bywa negatywny.  Podwładni  nie
zgłaszają  swoich  pomysłów,  nie  podejmują  działań  z  własnej  woli,
rezygnują  z odpowiedzialności  za własne czyny.  W pewnych sytuacjach
styl ten jest najwłaściwszy, np. w trakcie dokonywania zwrotu w koncepcji
zarządzania. W takich przypadkach styl nakazowy może złamać niedobre
nawyki i skłonić ludzi do pracy w nowy sposób. Zawsze właściwy jest po
wielkich  katastrofach  czy  w  stosunku  do  pracowników,  na  których  nie
działa nic innego.

Styl  autorytatywny opiera  się  na  entuzjazmie  i  jasnej  wizji
kierownika,  dobrze  zrozumiałej  dla  podwładnych.  Przełożony  motywuje



ludzi pokazując im jasno, w jaki sposób ich praca służy urzeczywistnianiu
kluczowych celów organizacji. Kierownik zwiększa również przywiązanie do
organizacji i jej strategii. Dla wszystkich jasne są kryteria sukcesu, a także
ustalania wynagrodzeń. Mobilizując innych, menedżer stara się nie tłumić
ich  elastyczności.  Wyznacza  końcowy  cel,  ale  zapewnia  swobodę  w
sposobach jego wypełniania. Pracownicy mają pole do popisu, gdy chodzi
o  innowacje,  eksperymenty,  podejmowanie  skalkulowanego  ryzyka.
Dlatego ten styl kierowania przynosi dobre wyniki prawie we wszystkich
sytuacjach.

W  stylu partnerskim w centrum uwagi lidera znajdują się ludzie.
Przełożony dba o ich zadowolenie i harmonię w całej organizacji. Kieruje
nimi  przez  tworzenie  silnych  powiązań  emocjonalnych.  Ten  styl  mocno
sprzyja intensywnej komunikacji. Rozmawiając ludzie wymieniają pomysły
i  czerpią  stąd  inspiracje.  Elastyczność  rośnie  także  dzięki  temu,  że
kierownik nie narzuca zbędnych struktur i  pozwala ludziom pracować w
sposób, dla nich najbardziej skuteczny [7, s. 121]. Partnerscy kierownicy
są mistrzami w umacnianiu lojalności  wobec organizacji,  mają naturalny
talent  w  umacnianiu  stosunków  międzyludzkich.  Mimo  tych  zalet  styl
partnerski nie powinien być stosowany jako jedyny. Faworyzuje on reakcje
pozytywne  i  dlatego  może  odwodzić  od  niezbędnej  krytyki.  Pracownicy
mają  wtedy  wrażenie,  że  przełożony  toleruje  mierne  osiągnięcia.  Jeśli
organizacja  ma do czynienia  z  trudnymi  wyzwaniami,  ludzie  odczuwają
niedostatek przywództwa. Posługiwanie się wyłącznie stylem partnerskim
grozi  niepowodzeniami.  Ale  wielu  partnerskich  kierowników  potrafi
przechodzić na styl autorytatywny, a więc przedstawiają wizje, wytyczają
cele, mówią ludziom, w jaki sposób ich praca wpływa na osiągnięcia celów
organizacji.  Kombinacja tych dwu stylów przynosi  na ogół  bardzo dobre
wyniki.

W  stylu  demokratycznym kierownicy  bardzo  realistycznie
oceniają, co się da przeforsować, a co nie. Ten sposób działania ma jednak
słabości  i  dlatego  jego  pozytywny  wpływ  na  atmosferę  jest  dość
ograniczony.  Problemów  nastręczają  ciągłe  zebrania,  na  których
powtarzają  się  w  koło  niektóre  argumenty,  porozumienia  są  ulotne,  a
jedynym pewnym rezultatem jest uzgodnienie następnych zebrań. Ludzie
mogą czuć się pozbawieni lidera i może to sprzyjać eskalacji konfliktów.
Styl  ten  jest  najbardziej  celowy  w  sytuacjach,  kiedy  sam szef  nie  jest
pewien,  jaki  kierunek  powinien  obrać,  i  chce  wysłuchać  pomysłów
podwładnych.  Sprawdza  się  również  w  sytuacjach,  gdy  kierownik
dysponuje jasną wizją i może przez demokratyczne procedury wytworzyć
świeże  pomysły,  które  pomogą  w  urzeczywistnieniu  jego  celu.  Styl
demokratyczny  jest  mniej  sensowny,  jeśli  pracownicy  mają  niewielkie
kwalifikacje  lub  są  zbyt  słabo  poinformowani,  by  podsunąć  pożyteczne
rady. Także w sytuacji kryzysowej poszukiwanie powszechnej zgody jest
błędem.

Styl pedantyczny podobnie jak nakazowy powinien być stosowany
oszczędnie i tylko w niektórych sytuacjach. Kierownik przedstawia skrajnie
ambitne cele i sam daje przykład swoim postępowaniem. Dba obsesyjnie o
uprawnienia  i  przyspieszanie  działań.  Domaga  się  tego  samego  od
wszystkich współpracowników. Szybko zauważa ludzi o niedostatecznych
osiągnięciach i żąda poprawy, a jeśli jej nie osiągają, są zastępowani przez



innych [6, s. 124]. Można sądzić, że takie postępowanie poprawia rezultaty
organizacji,  ale  tak nie  jest.  W rzeczywistości  pedantyczny  styl  niszczy
atmosferę.  Wielu  pracowników  odczuwa  przeciążenie  żądaniami
doskonałości i ich zaangażowanie spada. Przełożony oczekuje, że wszyscy
powinni postępować i nawet myśleć tak jak on. Ludzie nie skupiają energii
na  osiąganiu  wyników  przez  pracę,  lecz  starają  się  zgadywać,  czego
oczekuje szef. Czują, że nie dowierza on im, iż mogą porządnie pracować i
przejawiać własną inicjatywę.  Elastyczność i  poczucie  odpowiedzialności
maleją. W pracy przeważa rutyna i nuda. W przypadku odejścia takiego
przełożonego, ludzie czują się zdezorientowani, ponieważ przyzwyczajeni
byli  do  wytyczania  reguł  „na  górze”.  W  pewnych  warunkach  styl
pedantyczny  przynosi  jednak  dobre  wyniki,  np.  wtedy,  gdy  wszyscy
uczestnicy przedsięwzięcia odznaczają się taką samą motywacją, dużymi
umiejętnościami  i  wiedzą,  co  powinni  robić.  W  takich  warunkach
przywódca dba o ścisłe przestrzeganie wysokich standardów i terminów.
Stosowanie wyłącznie tego stylu byłoby jednak poważnym błędem.

W  stylu  trenerskim kierownicy  pomagają  podwładnym  w
rozumieniu swoich specyficznych atutów i słabości a także w kształtowaniu
swojej  kariery.  Zachęcają  do  formułowania  długoterminowych  celów  i
pomagają  w  sporządzaniu  planów  działania.  Chętnie  przekazują
odpowiedzialność  w  dół.  Stawiają  ambitne  cele,  ale  wiedzą,  że  na  ich
wypełnienie potrzeba niekiedy dużo czasu. Gotowi są tolerować doraźne
niepowodzenia.  Badania  wykazały,  że  spośród  wszystkich  sześciu
wymienionych  tu  stylów,  podejście  trenerskie  zdarza  się  najrzadziej.
Tłumaczy  się  to  brakiem  czasu  w  dzisiejszych  warunkach,  w  których
istnieje nacisk na szybkie wyniki [7, s. 125]. Przełożeni pomijający ten styl
rezygnują  ze  skutecznego  narzędzia,  dzięki  któremu  mogą  znacznie
poprawić  atmosferę i  wyniki.  Styl  trenerski  skupia uwagę na osobistym
rozwoju pracowników, a nie na bieżących zadaniach. Mimo to sprzyja ich
lepszemu wykonywaniu, ponieważ łączy się z ciągłym dialogiem.

Samoświadomość  i  samokontrola  własnych  uczuć,  empatia  i
umiejętność  kształtowania  uczuć  i  postaw innych  to  cechy  niezmiernie
ważne zarówno w procesach zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece
jak i w codziennej działalności informacyjnej i kontaktach z użytkownikami
[4,  s.  138].  Z  badań wynika,  że  menedżer  powinien  operować  kilkoma
stylami. Im więcej stylów kierowania należy do jego repertuaru, tym lepiej.
Najbardziej efektywni menedżerowie potrafią przestawiać się elastycznie
na różne sposoby kierowania ludźmi — zależnie od sytuacji. Uświadamiają
sobie  dokładnie  swój  wpływ  na  innych  i  tak  modyfikują  swoje
postępowanie,  by osiągnąć możliwie najlepsze wyniki.  Menedżer w celu
rozszerzenia  repertuaru  własnych  stylów  kierowania  powinien  przede
wszystkim  zrozumieć,  jakie  elementy  inteligencji  emocjonalnej  są
podstawą  stylu  kierowania,  którego  jemu  brakuje.  Następnie  powinien
systematycznie  umacniać  u  siebie  odpowiednie  cechy.  Badania
potwierdziły, że kierowanie i dobór stylów kierowania nie może być tylko
domeną intuicji i doświadczenia, ponieważ występują wyraźne zależności
między  stylem  zarządzania  a  atmosferą  pracy  i  wynikami  [7,  s.  126].
Umacnianie grupowej inteligencji  emocjonalnej  umożliwia efektywniejsze
wykorzystywanie kapitału intelektualnego [7, s. 127]. 

Zgodnie z podejściem sytuacyjnym:



1. Lider  powinien  dysponować  różnymi  źródłami  władzy.  Władza
wynikająca  z  formalnej  pozycji  nie  jest  wystarczająca  do
efektywnego  kierowania  grupą.  Przywódca  powinien  więc  używać
kombinacji wiedzy, charyzmy, nagradzania i karania.

2. Lider  powinien  charakteryzować  się  wyjątkowymi  cechami
umożliwiającymi mu motywowanie podwładnych oraz charyzmą.

3. Lider  powinien  utrzymywać  w  równowadze  orientacje  na  ludzi  i
orientacje na zadania.

4. Efektywny lider powinien dopasowywać swój styl do zmieniających
się warunków i wymagań sytuacji,  biorąc pod uwagę typ zadania,
cechy podwładnych oraz cechy organizacji,  takie jak specjalizacja,
standaryzacja i formalizacja działań [6, s. 350].
Elżbieta  Barbara  Zybert  uważa,  iż  charakterystyczne  jest  w

bibliotekach odchodzenie od przywództwa mającego cechy biurokratyczne
w  kierunku  przywództwa  transformacyjnego  zwanego  też
charyzmatycznym.  Cechuje  je  motywowanie  podwładnych  poprzez
przekonanie  ich  o  ważności  realizowanych  zadań,  inspirowanie
pracowników,  wyzwalanie  w  nich  energii,  innowacyjności,  budowanie
długofalowej  strategii  i  kultury  organizacyjnej  [16,  s.  149].  Lider
transformacyjny  ma  wizję,  oferuje  poczucie  przynależności,  możliwość
wpływania  na  zmiany  w  otoczeniu.  W zamian  oczekuje  zaangażowania
poświęcenia i  wysiłku.  Lider  taki  identyfikuje się z biblioteką i  oczekuje
tego  samego  od  innych.  W  procesie  zmiany  bazuje  na  wizji  nadającej
kierunek i sens zmianom, oraz na charyzmie, jako źródle władzy i wpływu.
Przywództwo transformacyjne jest odpowiedzią na nowe zjawiska i nowe
tendencje. W obecnych warunkach biblioteka działając na globalnym rynku
musi ciągle dostosowywać się do zmian zmieniając siebie.

Współcześnie uważa się,  że kierownik jest  tym efektywniejszy,  im
szerszy  posiada  repertuar  stylów  kierowania  i  im  lepiej  potrafi  dobrać
najwłaściwszy styl do danej sytuacji. Nie ma idealnego stylu zarządzania,
który sprawdzałby się w każdym zespole. Dla lidera zespołu najistotniejsze
jest uświadomienie sobie, jaki jest jego naturalny styl oraz jakie inne style
mogą  w  danym  zespole  sprawdzać  się  lepiej.  Szef,  który  zdaje  sobie
sprawę  zarówno  ze  swoich  mocnych,  jak  i  słabych  stron  może
modyfikować  swoje  zachowanie.  W  ogromnie  konkurencyjnym  świecie
trudno jest  osiągnąć trwały sukces,  a jednym z czynników,  który może
pomóc w realizacji takiego celu jest znajomość własnego stylu kierowania.
Przywódca,  powinien  dysponować  wszystkimi  kompetencjami
predestynującymi  go  do  przyjmowania  różnych  stylów  kierowania  w
zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które
pozwolą  mu  szybko  i  skutecznie  zmienić  styl  dążąc  do  optymalnej
realizacji  zadań  [15,  s.  192].  Częstokroć  kierownicy,  by  odnieść
skuteczność  swego  działania,  stosują  kilka  stylów  przywództwa
jednocześnie.  Współcześnie,  takie łączenie stylów jest wręcz niezbędne,
aby kierownicy byli elastyczni i nie popadli w rutynę przyzwyczajając się
do jednego stylu kierowania. Elementem charakteryzującym transformację
modelu  przewodzenia  i  kierowania  ludźmi  jest  przekształcenie  relacji
między liderem a zespołem. Zmianie ulega nie tylko postawa sprawowania
władzy,  lecz również  rola  przywódcy w organizacji  [15,  s.  206].  Modele
przywództwa oparte na filozofiach władzy i biurokracji,  gdzie przywódca



uważany był za władcę, szefa, kierownika, twórcę i nadzorcę procedur oraz
zarządcę  zasobów,  ustępują  miejsca  modelowi  opartemu  na  filozofii
zarządzania potencjałem społecznym. Nowe przywództwo to nie poczucie
władzy,  lecz  świadoma  odpowiedzialność.  Podstawową  umiejętnością
lidera  powinno  być  motywowanie  rozumiane  jako  wyzwalanie
zaangażowania  i  mobilizowanie  ludzi  w  zespole.  Ważne  jest  stworzenie
pracownikom  warunków  do  wykorzystania  całego  ich  potencjału  do
realizacji celów organizacji. Jednym z głównych zadań nowego przywódcy
jest  doskonalenie  komunikacji  z  ludźmi  wewnątrz  organizacji.  Można to
osiągnąć poprzez bezpośrednie uczestnictwo w działaniu zespołu,  swoją
charyzmę i  dawanie  przykładu  postępowaniem.  Przywódca  XXI  w.  musi
sprawić,  by  zespół  utożsamiał  się  z  celami  biblioteki,  jej  etyką  i
elementami kultury. Powinien uczestniczyć w realizacji zadań, a nie tylko
je nadzorować [7, s. 207]. 
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Stefan Kubów1

Elastyczne struktury zarządzania – możliwości
zastosowania w bibliotekach

Słownik  języka  polskiego  definiuje  strukturę jako  układ,  którego
elementy powiązane są ze sobą w określony sposób relacjami [2, s. 362].
Można rzec, że stanowi ona punkt wyjścia do rozumienia struktury przez
nauki  o  zarządzaniu.  Strategor  nazywa strukturą  całość  funkcji  i  relacji
określających  w  sposób  sformalizowany  misję,  jaką  każda  komórka
organizacyjna  powinna  wypełniać,  oraz  zasady  współpracy  między
poszczególnymi częściami organizacji [5, s. 281]. Autor dodaje, że każda
komórka  (jednostka)  organizacyjna  jest  wyposażona  w  uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tej misji.

Wyróżnia  się  zwykle  trzy  wymiary  struktur  organizacyjnych:
specjalizację,  koordynację  oraz  formalizację.  Przy  czym  specjalizacja
oznacza sposób i poziom podziału pracy wewnątrz organizacji, koordynacja
to sposób współdziałania między poszczególnymi jednostkami oraz poziom
centralizacji,  zaś  formalizacja  to  stopień  szczegółowości  w definiowaniu
funkcji  i  powiązań,  innymi  słowy chodzi  tu  o procedury.  Im dalej  idąca
specjalizacja,  a  zwłaszcza  im  wyższy  poziom  formalizacji  tym  bardziej
sztywne wytwarzają się struktury.

Struktury wykształcają się w miarę wzrostu organizacji.  W małych
kierownik ma w bezpośrednim zasięgu wszystkich pracowników i na ogół
rzadko  deleguje  jakieś  uprawnienia  decyzyjne.  W  większych  zachodzi
potrzeba  włączenia  między  kierownika  a  pracowników  wykonawczych
pośredniego  szczebla  odpowiedzialności  i  określenia  ich  funkcji,  celów,
środków oraz uprawnień.

Nie wdając się w głębsze rozważania dotyczące istoty struktur należy
przejść do czynników decydujących o ich powstawaniu. Są nimi na ogół
technologia oraz otoczenie. W zależności od technologii,  jej stabilności i
prostoty  lub  –  przeciwnie  –  szybkiego  postępu  i  złożoności  powstają
struktury silnie sformalizowane i zhierarchizowane lub posiadające pewne
cechy elastyczności, dające większą swobodę w organizacji pracy i słabiej
zhierarchizowane.  Otoczenie  (zewnętrzne)  wymaga  od  organizacji
dostosowania struktur.  Duży jego potencjał pozwala na spokojny rozwój
tych  elementów  struktur,  które  wiążą  się  z  rozwojem  technologii.
Złożoność i zróżnicowanie otoczenia powodują potrzebę rozszerzenia form
specjalizacji i nacisku na ich koordynację. Niepewność otoczenia, mająca
swe źródło w jego dynamice i niestabilności, wymaga tworzenia struktur
mniej  sformalizowanych i  bardziej  elastycznych, a przez to zdolnych do
szybkich zmian.

Spotyka  się  trzy  rodzaje  struktur:  funkcjonalne,  dywizjonalne  i
macierzowe.  Struktury  dywizjonalne tworzone  są  w  organizacjach
zdywersyfikowanych,  wytwarzających  produkty  wymagające  różnych
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technologii  i  funkcjonujące  na  ogół  na  różnych  rynkach.  Struktury
macierzowe występują wtedy, gdy organizacje przeznaczają takie same
środki  na  realizację  odmiennych  misji  i  nie  da  się  ustalić  między  nimi
hierarchii. W rezultacie w strukturach występują jednostki odpowiedzialne
za realizację dwóch lub więcej misji. Znamiona takich struktur występują w
uczelniach  wyższych,  w  których  występują  jednostki  zajmujące  się  np.
zakupami na potrzeby wszystkich wydziałów i dodatkowo jeszcze bibliotek
lub  działy  obsługi  informatycznej  [5,  s.  309-341].  Oczywiście  w
rzeczywistości występują też organizacje, które posiadają pośrednie formy
struktur.

Biblioteki jako organizacje oferujące zasadniczo jeden produkt, acz w
wielu jego formach, mają zwykle  strukturę funkcjonalną, wynikającą z
jednej  strony z  tzw.  drogi  książki,  z  drugiej  zaś  ze szczególnych typów
zbiorów bibliotecznych. W związku z drogą książki (ale też i innych typów
materiałów bibliotecznych) tworzy się w bibliotekach jednostki zajmujące
się  gromadzeniem  zbiorów,  ich  opracowaniem,  udostępnianiem  i
działalnością  informacyjną.  Nierzadko  jednostki  zajmujące  się
gromadzeniem zbiorów dzieli się na te, które zajmują się gromadzeniem z
różnych źródeł,  a więc kupnem, darami, wymianą międzybiblioteczną, a
czasem też egzemplarzem obowiązkowym. Bywa, że tworzy się odrębne
jednostki  do  gromadzenia  różnych  typów  materiałów  bibliotecznych,  a
więc  druków  zwartych,  czasopism,  mediów  elektronicznych  lub  jeszcze
innych.  Z  kolei  jednostki  opracowania  zbiorów  dzieli  się  na  te,  które
zajmują  się  opracowaniem  formalnym  i  rzeczowym.  Jednostki
udostępniania bywają z kolei  dzielone na czytelnie  (czasem osobne dla
poszczególnych  typów  materiałów),  wypożyczalnie  i  wypożyczalnie
międzybiblioteczne.  Działy  informacji  dzieli  się  niekiedy  na  te,  które
zajmują się bieżącym udzielaniem informacji oraz te, które dokumentują
działalność biblioteki lub instytucji, przy której biblioteka funkcjonuje.

Jednostki tworzone ze względu na szczególne typy zbiorów wynikają
na ogół z posiadania zbiorów zabytkowych (rękopisów, starych druków) lub
zbiorów  specjalistycznych  (graficznych,  muzykaliów,  kartografii,
dokumentów  życia  społecznego,  patentów  itd.).  Na  ogół  jednostki  te
zajmują  się  ich  pozyskiwaniem,  opracowaniem,  udostępnianiem  oraz
działalnością informacyjną i dokumentacyjną. Ostatnio tworzy się czasem
w bibliotekach jednostki odpowiedzialne za marketing biblioteki lub tylko
wybrane  aspekty  jej  promocji.  Oczywiście,  nie  można  zapominać  o
koniecznych jednostkach pomocniczych, a więc administracji i obsługi czy
księgowości.

Jak  widać  struktury  funkcjonalne,  w  miarę  wzrostu  organizacji,
nabierają  wad.  W  ramach  działów  tworzą  się  sekcje,  te  dzielą  się  na
jeszcze drobniejsze jednostki, co sprawia, że wydłużają się pionowe kanały
komunikacji, a to z kolei przyczynia się do wydłużania czasu komunikacji i
zniekształcania treści  komunikatów.  Nie mówiąc o tym, że część z nich
grzęźnie  po  drodze  i  nie  dociera  do  adresata.  Inna  choroba  tego  typu
struktur  to  ich  kostnienie,  oswajanie  się  z  niezmiennymi  procedurami  i
technologiami oraz malejąca gotowość na zmiany. Jeszcze inna wada to
hermetyzacja jednostek, a więc myślenie kategoriami każdej z jednostek z
osobna i  tracenie  z  horyzontu  misji  całej  organizacji  oraz  otoczenia,  w



jakim funkcjonuje. Ogólnie można stwierdzić, że struktura taka sprawdza
się w otoczeniu stabilnym.

Tymczasem świat cały czas przyspiesza. Otoczenie bibliotek także.
Głównym sprawcą zmian niewątpliwie jest postęp technologiczny. Z jednej
strony dostarcza on bibliotekom nowych,  bardziej  efektywnych narzędzi
pracy z  tradycyjnymi nośnikami treści,  z  drugiej  zaś  wnosi  do bibliotek
nośniki  elektroniczne.  Te  z  kolei  wymagają  nie  tylko  nabywania  przez
bibliotekarzy nowych umiejętności ich wykorzystywania, lecz także uczenia
tych  umiejętności  użytkowników  bibliotek.  Zwłaszcza  tej  grupy
użytkowników,  która  musi  pokonać  dotychczasowe  nawyki  związane  z
wykorzystywaniem nośników trakcyjnych.

Zmienia  się  też  otoczenie  kulturowe,  czego  silnym  katalizatorem
była transformacja ustrojowa, a potem akces Polski do Unii Europejskiej.
Tu wprawdzie zmiany są mniej widoczne, niż można było mieć nadzieje, a
czasem się obawiać. Migracja odbywa się bowiem głównie z Polski, a dla
migrantów  z  krajów  Trzeciego  Świata  Polska  służy  raczej  jako  kraj
tranzytowy.  Jednak  powoli  umiędzynaradawiają  się  polskie  uczelnie  i
biznes. Zmiana systemowa zmieniła też w pewnym stopniu paradygmat
bibliotek,  będących  wprawdzie  nadal  instytucjami  nauki,  oświaty  bądź/i
kultury,  ale  jednocześnie  pojmowanymi  jako  instytucje  usługowe,  z
większością  wynikających  stąd  konsekwencji,  a  więc  koniecznością
profesjonalnego  zarządzania  marketingowego,  czyli  respektowania
różnorodnych  potrzeb  użytkowników już  nie  tylko  w zakresie  tworzenia
księgozbioru  uwzględniającego  zainteresowania  publiczności,  lecz
stosowania całego arsenału marketingu, a więc i różnych form promocji i
usług w odpowiednim miejscu i czasie.

Struktury bibliotek powinny być więc nastawione na permanentne
zmiany,  przez  które  rozumie  się  na  ogół  przejście  od  jednego  stanu
równowagi  do innego,  bardziej  odpowiedniego z  punktu  widzenia  celów
organizacji [5, s. 377]. Tyle, że w otoczeniu burzliwym te stany równowagi
trwają  coraz  krócej.  Właściwie  można  rzec,  że  zaczynamy  mieć  do
czynienia z płynnością struktur społecznych, co dostrzegł już kilka lat temu
Zygmunt Bauman [1].

Dlatego  wielce  pożądane  jest  stworzenie  w  bibliotekach  takiej
kultury organizacyjnej, w której zmiana będzie stanem niejako naturalnym
i  nie  będzie  ani  zarządom,  ani  pracownikom  stwarzała  poczucia  braku
bezpieczeństwa, lecz wręcz przeciwnie: kosztem związanego ze zmianami
ciągłego uczenia się cała organizacja, w tym przypadku biblioteka, będzie
czerpała poczucie  bezpieczeństwa z neutralizowania  wpływów otoczenia
poprzez  stałe  dostosowywanie  się  do  niego  lub  do  prognoz  przyszłych
wyzwań. W tym sensie biblioteki mogą też zapewniać konkurencyjność nie
tyle  sobie,  lecz  instytucjom,  przy  których  funkcjonują,  np.  szkołom  i
uczelniom  wyższym,  instytutom  naukowym  lub  samorządom  lokalnym.
Taka filozofia zarządzania określana bywa jako rozwój.

Osiągać  to  można  m.in.  przez  rezygnację  ze  sztywnych  struktur
organizacyjnych, przynajmniej w zakresie komunikacji pionowej, tak, żeby
sygnały z otoczenia zewnętrznego (każda jednostka organizacyjna zwykle
ma  stały  kontakt  z  jakimś  wycinkiem  otoczenia  zewnętrznego,  np.
pracownicy  gromadzenia  z  handlem  księgarskim,  opracowania  z
dostawcami systemów lub rekordów, udostępniania z klientelą itd.) trafiały



jak najszybciej do zarządów bibliotek i możliwe było regularne realizowanie
burzy  mózgów,  spotkań  nieformalnych  oraz  wykorzystywanie  nowych
technologii wspomagających komunikację interpersonalną. Wskazane jest
też  wprowadzenie  takiej  organizacji  pracy,  żeby  pracownicy  posiedli
wszystkie niezbędne kompetencje zawodowe, dzięki czemu łatwiej  będą
mogli przystosować się do ewentualnych nowych zadań i nie będą mieli
obaw przed podejmowaniem nowych wyzwań. Służyć temu mogą staże w
różnych jednostkach biblioteki, powierzanie zadań wymagających uczenia
się,  wewnętrzne  seminaria,  sprawozdania  z  lektur  literatury  fachowej,
wizyty  w  innych  bibliotekach  lub  instytucjach  składających  się  na
otoczenie bibliotek lub po prostu inspirowanie badań i  analiz  otoczenia.
Wyraźne specjalizacje można wówczas zachować tylko na tych odcinkach
pracy  bibliotecznej,  w  których  do  mistrzostwa  dochodzi  się  w  wyniku
długoletniej praktyki, a więc np. w pracy ze zbiorami zabytkowymi.

Alternatywą dla kultury organizacyjnej  nastawionej  na zmiany jest
zmiana przez kryzys, czyli wtedy, gdy niezgodność między otoczeniem
biblioteki a jej wewnętrznym funkcjonowaniem zagraża jej bytowi. Wtedy
jednak nastąpić może zbieg całego szeregu barier utrudniających zmianę:
brak zaufania do kierownictwa, opór przeciw zmianie, wzmożenie poczucia
niebezpieczeństwa dla indywidualnych pracowników tkwiących w rutynie
powtarzalnych czynności. Tym bardziej, że zmiana w takich warunkach, po
latach bezruchu organizacyjnego musi być daleko idąca i wywołać wstrząs,
a osoby o wąskich kompetencjach mogą stracić dotychczasowe warunki
pracy i wynagrodzeń lub wręcz zatrudnienie.

Elastyczne  struktury  zarządzania  to  także  elastyczne  formy
zatrudnienia.  Chodzi  tu  m.in.  o  pracę  na  warunkach  innych  niż
tradycyjne, a więc w pełnym wymiarze czasu pracy podzielonym równo na
pięć dni roboczych, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w
miejscu wyznaczonym przez  pracodawcę.  W rachubę  wchodzą  tu  m.in.
takie formy jak:

 telepraca,
 elastyczny  czas  pracy  (ruchomy  czas  pracy,  zmienne  godziny

rozpoczynania pracy, równoważny czas pracy, indywidualny rozkład
czasu pracy, praca w domu, zadaniowy czas pracy),

 praca w niepełnym wymiarze,
 job-sharing (dzielenie miejsca pracy),
 skrócony tydzień pracy,
 praca w systemie weekendowym lub 
 praca w drodze umowy-zlecenia czy umowy o dzieło.

O ile jedne z tych form są powszechnie znane, to niektóre wymagają
wyjaśnienia. Wedle Międzynarodowej Organizacji Pracy  telepraca jest to
forma, w której  praca wykonywana jest w miejscu odległym od centrali
albo  urządzeń  produkcyjnych  z  wykorzystaniem  technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych, bez osobistego kontaktu z innymi
pracownikami [4, s. 69]. Elastyczny czas rozpoczynania pracy oznacza
możliwość zaczynania jej (i kończenia) w ciągu godziny lub dwóch, np. od
7.15 do 15.15, lub od 9.00 do 17.00, przy zachowaniu 8-godzinnego czasu
pracy [4, s. 112-113]. Ruchomy czas pracy to system, w którym wszyscy
pracownicy powinni być na stanowiskach pracy w określonym przedziale
np. 4 godzin pracy, a pozostałe przepracować wcześniej lub później [4, s.



115-116].  Indywidualny  czas  pracy wprowadza  się  na  wniosek
pracownika,  tak,  żeby  dostosować  go  z  jednej  strony  do  potrzeb
pracodawcy, z drugiej do potrzeb osoby zatrudnionej, która np. uzupełnia
wykształcenie lub godzi go z obowiązkami rodzinnymi [4, s. 121]. Praca w
domu wiąże się zwykle z zadaniowym czasem pracy. Pracodawca ustala
zadanie,  jego  wymiar  w  godzinach  pracy  i  daje  pracownikowi  swobodę
wyboru miejsca jej wykonania. Praca taka może być wykonywana stale lub
odnosić się tylko do poszczególnych zadań. Inną formą pracy w domu jest
tzw. praca nakładcza [4, s. 123-125, 128-129]. Równoważny czas pracy
umożliwia  rozliczenie  w  ciągu  miesiąca  czasu  pracy,  który  może  być
wydłużony w skali dnia np. do 16 godzin, co może wynikać ze zmianowego
systemu pracy, co często zdarza się właśnie w bibliotekach [4, s. 127-128].
Job-sharing to  podział  jednego  stanowiska  pracy  np.  na  dwie  osoby
mogące z jakichś powodów pracować tylko na części etatu lub ze względu
na  potrzeby  organizacji  pracy,  gdy  potrzebne  są  specjalistyczne
umiejętności,  ale  nie  w pełnym wymiarze  czasu  pracy  [4,  s.  156-157].
Skrócony tydzień pracy polega na wykonaniu pracy w mniejszą liczbę
dni niż 5 i  rozliczeniu czasu pracy w ciągu jednego miesiąca. Formę tę
stosuje  się  na  pisemny  wniosek  pracownika  [4,  s.  181-182].  Wreszcie
system weekendowy  polega  na  zatrudnieniu  pracowników,  którzy  ze
względu na reżim pracy wykonują ją jedynie w piątki, soboty, niedziele i
ewentualnie też w święta, np. na stacjach paliw lub w handlu [4, s. 188-
189].

W  zasadzie  wszystkie  te  formy  mogą  znaleźć  zastosowanie  w
bibliotekach.  Tym bardziej,  że jest to zawód sfeminizowany, a w naszej
kulturze  na  kobiety  spada  większość  obowiązków  domowych  i
wychowywanie dzieci.

W Bibliotece  Dolnośląskiej  Szkoły  Wyższej  krok  po kroku  w ciągu
kilkunastu lat zbudowano kulturę organizacyjną, w której panuje otwartość
na zmiany. I zachodzą one permanentnie. Wymiarami tej zmiany są trzy
przeprowadzki  do  coraz  obszerniejszych  i  bardziej  przystosowanych  do
celów bibliotecznych pomieszczeń, połączone ze zmianami w organizacji
pracy  oraz  dwa  wdrożenia  systemów  komputerowych  oraz  stałe
poszerzanie zakresu komputeryzacji.

Służy  temu organizacja  pracy  polegająca  na  tym,  że  cały  zespół
zobowiązany  jest  do  wykonywania  całego  zakresu  czynności
bibliotekarskich,  a  ponadto  każdy  indywidualnie  odpowiada  za  te
czynności,  które  nie  wymagają  ciągłego  wykonywania.  Tak  więc  jedna
osoba odpowiada za wymianę międzybiblioteczną, inna za wypożyczenia
biblioteczne,  jeszcze  inna  za  prowadzenie  kasy  (pobieranie  opłat  za
przetrzymanie książek), a kolejna za zakup i prenumeratę czasopism itd.
Ponadto  każdy  z  pracowników  jest  jakby  kustoszem  poszczególnych
działów zbiorów bibliotecznych, co polega na utrzymaniu w nich porządku,
stwierdzaniu  ubytków,  zgłaszaniu  potrzeby  zakupu  nowych  tytułów  lub
dokupienia egzemplarzy tytułów już posiadanych. Faktem jest,  że takiej
organizacji  sprzyja  niewielka  liczebność  zespołu  (obecnie  10  osób  na
łącznie  8  etatach)  oraz  organizacja  przestrzenna Biblioteki.  System ten
umożliwia  nie  tylko  zamienność  czynności  i  maksymalne wykorzystanie
czasu  pracy  wszystkich  pracowników,  ale  także  postrzeganie  przez
wszystkich Biblioteki jako całości. 



Integralności  zespołu służyć ma też zminimalizowanie hierarchii  w
zespole.  Występują  tu  trzy  kategorie  pracowników:  bibliotekarze
dyplomowani, pracownicy służby bibliotecznej oraz pracownicy techniczni.
Ci  pierwsi  posiadają  stopnie  w  hierarchii  właściwe  nauczycielom
akademickim.  W  pozostałych  dwóch  kategoriach  wszyscy  są
bibliotekarzami  lub  pracownikami  technicznymi,  nie  zaś  młodszymi  czy
starszymi bibliotekarzami.  Natomiast  zależnie  od wkładu w swój  rozwój
zawodowy,  a  częściowo  także  od  stażu  pracy  mają  zróżnicowane
wynagrodzenia.  W  tym  celu  w  wyniku  dyskusji  wprowadzono
algorytmiczny system podwyżek [3, s. 13-16].

Biblioteka  zarządzana  jest  w  sposób,  który  można  określić  jako
menedżersko-samorządowy.  Element  menedżerski  to  wdrożony  plan
strategiczny i utrzymywanie się w przyjętej strategii, system okresowych
ocen pracowników, a także decyzje operacyjne. Element samorządowości
zaś  to  uzgadnianie  bieżących  działań  w  drodze  demokratycznie
podejmowanych  uchwał  przyjmowanych  podczas  okresowych  zebrań
zespołu.  W  ten  sposób  wdrażane  są  też  zgłaszane  przez  pracowników
innowacje  organizacyjne  lub  techniczne.  Dyrektor  biblioteki  bierze  na
siebie  odpowiedzialność  za  wdrożenie  ustalonych  działań  lub  innowacji,
zapewniając  niezbędne  zasoby  oraz  podejmując  decyzje,  a  na  koniec
stwierdzając  realizację  postanowień  i  w  razie  możliwości  nagradzając
pomysłodawców lub wykonawców powierzonych zadań.

Niewielka  liczebność  zespołu  sprzyja  łatwej  komunikacji  osobistej.
Stosowane  są  jednak  wszystkie  inne  formy,  np.  gdy  problem  wymaga
szczegółowego  opisania,  czy  uwzględnienia  różnych  aspektów  i
uwarunkowań.

W  Bibliotece  występują  niemal  wszystkie  z  wymienionych  wyżej
elastycznych  form pracy,  a  więc  równoważny  czas  pracy  wprowadzony
zarządzeniem rektora uczelni. Przy zmianowym systemie pracy umożliwia
swobodne planowanie dyżurów na stanowiskach obsługi czytelników bez
obawy  wejścia  w  kolizję  z  Kodeksem  Pracy.  Dla  przejrzystości
gospodarowania  czasem  pracy  wprowadzono  jednak  tygodniowy  okres
rozliczeniowy.

Od  początku  istnienia  Biblioteki  obowiązuje  elastyczny  czas
rozpoczynania  (a  więc  i  kończenia)  pracy.  Właściwie  występuje  tu
indywidualny  rozkład  czasu  pracy,  gdyż  pracownicy  mają  możliwość
korzystania  z  ekwiwalentu  w  postaci  wolnych  dni  lub  godzin  za
przepracowane dni weekendowe. Od kilku lat funkcjonuje też zadaniowy
czas pracy. Początkowo były to dwa dni na dokończenie przygotowywanej
publikacji lub referatu na konferencje, potem wprowadzono jeden dzień na
przygotowanie  prezentacji  lub  scenariusza  szkolenia,  a  w  2010  r.
opracowano listę czynności, które można wykonywać poza miejscem pracy
oraz  ich  ekwiwalenty  czasowe.  Z  uwagi  na  szczupłość  kadry  ten
rozszerzony zakres czasu zadaniowego obowiązuje tylko w okresie letnim.

Ze względów finansowych nie jest możliwa telepraca, w trybie której
można by rozbudowywać bazę danych artykułów z książek i  czasopism.
Zakup  specjalistycznego  oprogramowania  byłby  bardziej  kosztowny  niż
korzyści  w  postaci  oszczędności  z  tytułu  zmniejszenia  liczby  stanowisk
pracy w Bibliotece.



Sumując  należy  stwierdzić,  że  biblioteki  podatne  są  zarówno  na
elastyczne struktury organizacyjne, w wyniku czego łatwiej jest wdrożyć
kulturę  organizacyjną  sprzyjającą  rozwojowi  organizacyjnemu  i
zarządzaniu  zmianami.  Z  racji  usługowego  charakteru  biblioteki  są  też
podatne na całą gamę elastycznych form pracy, które sprzyjają godzeniu
przez pracowników pracy zawodowej z życiem rodzinnym, podnoszeniem
kwalifikacji  oraz  innowacyjnością,  a  przez  to  zapewniają  poczucie
bezpieczeństwa oraz satysfakcję z pracy, dając ujście dla innowacyjności i
samorealizacji zawodowej.
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Maja Wojciechowska1

Koncepcje motywowania pracowników. Przegląd
rozwiązań implementowanych w bibliotekach. Analiza

wyników badań

Rozwój  współczesnego  bibliotekarstwa,  poza  istotnym  trendem
nakierowanym  na  wprowadzanie  nowoczesnych  form  archiwizacji,
wyszukiwania  i  udostępniania  danych,  związany  jest  ze  zmianami  w
zakresie kierowania personelem. Nowe usługi, nowe formy komunikacji z
użytkownikami  i  nowe  narzędzia  wymagają  od  bibliotekarzy  nabywania
nowych  kompetencji  i  stosowania  nowych  form  pracy.  W konsekwencji
kadra  kierownicza,  aby  zwiększyć  zaangażowanie  i  możliwości  swoich
pracowników  coraz  częściej  sięga  po  rozwiązania  zaczerpnięte  z  teorii
organizacji,  identyfikowane  dotąd  z  instytucjami  o  charakterze
komercyjnym.  Część  narzędzi  zostaje  z  powodzeniem
zaimplementowanych, inne na skutek rozmaitych trudności są odrzucane
jako nieefektywne w dziedzinie bibliotekarstwa.

Szczególnym  zainteresowaniem  kadry  menedżerskiej  (co  można
zaobserwować  analizując  realizowane  projekty,  prowadzone  badania,
publikacje czy wypowiedzi) cieszy się psychologia zarządzania, szczególnie
zaś metody motywacyjne. Zjawisko motywacji wśród bibliotekarzy skupia
uwagę ponieważ ma bezpośredni wpływ na skuteczność funkcjonowania
biblioteki. Według Jana Terelaka motywacja to „ogólny termin odnoszący
się  do  regulacji  zachowania  zaspokajającego  potrzeby  i  dążącego  do
realizacji określonego celu. Na proces motywacyjny składa się wiele tzw.
motywów, czyli stanów organizmu, które wpływają na jego gotowość do
rozpoczęcia lub kontynuowania układów reakcji, czynności, działań” [11, s.
97].  Według  modelu  amerykańskiego  psychologa  Johna  W.  Atkinsona,
motywacja  polega  na  dążeniu  człowieka  do  osiągania  sukcesu  oraz
unikaniu niepowodzenia i można ją przedstawić w następujący sposób:

motywacja = motyw x oczekiwanie x pobudka

Z  kolei  model  procesu  motywacji  zaproponowany  przez  Stephena
Robbinsa [9, s. 58] obejmuje następujące elementy:

niezaspokojona potrzeba → napięcie → popędy → pożądane zachowanie → zaspokojenie potrzeby →
złagodzenie napięcia

Na  uruchomienie  procesu  motywacyjnego  wpływa  stopień
użyteczności  celu  i  prawdopodobieństwo  jego  osiągnięcia,  stąd  metodą
coraz częściej implementowaną w bibliotekach jest zarządzanie przez cele.

Analizując  zjawisko  motywacji  używa  się  trzech  podstawowych
mierników:

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



1. Siły  motywacji  (zdolność  do  wyłączania  konkurencyjnych  celów  i
stopień kontrolowania danym motywem własnych działań);

2. Wielkości motywacji (potrzeba, od której zależy wielkość wyniku);
3. Intensywności  motywacji  (własność,  od  której  zależy  poziom

mobilizacji organizmu) [11, s. 102].
Motywy to  „czynniki  pobudzające  organizm  do  działania  lub
podtrzymujące  to  działanie  i  nadające  mu  kierunek,  jeśli  już  zostało
wzbudzone” [6, s. 243]. Wśród motywów wyróżnia się motywy biologiczne,
społeczne i osobiste [6, s. 243]:

 motywy  biologiczne  (nazywane  tzw.  popędami,  związane  są  z
utrzymaniem organizmu przy życiu, a więc zaspokojeniem głodu lub
pragnienia;  motywy  biologiczne  są  pierwotnymi  przyczynami
podejmowania  pracy  przez  człowieka,  dzięki  której  w  pierwszej
kolejności zaspokaja się potrzeby jedzenia oraz picia);

 motywy  społeczne  (związane  są  z  potrzebą  człowieka  do
funkcjonowania  w  grupie,  a  więc  i  potrzebami  komunikowania,
nawiązywania więzi,  podporządkowania lub wywierania wpływu na
innych);

 motywy osobiste (wiążą się z potrzebami wyższego rzędu, a więc
potrzebą samorealizacji, uznania, docenienia).
Motywacja może mieć dwojakie  źródło  występowania: wewnętrzne

lub zewnętrzne. Motywacja wewnętrzna rodzi się z wnętrza człowieka i
powoduje  dążenie  do  uzyskiwania  satysfakcji  z  pracy,  zaś  motywacja
zewnętrza powodowana jest  działaniami  inicjowanymi  przez  otoczenie,
do  których  należą  m.in.  systemy  awansowania,  wynagradzania  i
motywowania  pracowników.  Motywacja  zewnętrzna  może  zostać
pobudzona  poprzez  zastosowanie  bodźców  pozytywnych  (motywacja
pozytywna) takich jak np. lepsze warunki wynagrodzenia czy nagrody, lub
też  bodźców  o  charakterze  negatywnym  (motywacja  negatywna)
zagrażających status  quo  pracownika  –  np.  groźba  zwolnienia,  nagana,
zmniejszenie  wynagrodzenia.  Warto  zauważyć,  że  bardziej  długotrwałe
efekty  daje  motywowanie  dodatnie,  które  utrwala  pozytywne  wzorce
zachowań  i  przyczynia  się  do  budowania  motywacji  wewnętrznej.
Motywacja negatywna ma działanie krótkotrwałe, ponieważ opiera się na
strachu  i  elementach  przymusu,  a  stosowana  długotrwale  może
doprowadzić  do  wycofania  i  obniżenia  poczucia  własnej  wartości
pracownika. W skrajnych sytuacjach bywa jednak jedynym rozwiązaniem.

Psychologia  zarządzania  obfituje  w  liczne  koncepcje  tłumaczące
proces motywacji człowieka. Do najpopularniejszych można zaliczyć:

 Teorię  potrzeb  Abrahama  Maslowa  (tzw.  piramida  potrzeb,
hierarchizująca  potrzeby  od  najbardziej  elementarnych,  jak  np.
potrzeby fizjologiczne, aż do potrzeb wyższego rzędu, jak właśnie
potrzeba samorealizacji);

 Teorię X i teorię Y Douglasa McGregora (teoria X mówi, że człowiek
jest  istotą  niechętną  wysiłkowi,  jest  nieodpowiedzialny,  nie  lubi
pracy i będzie jej unikał, dla tego konieczny jest nadzór i kontrola
kierownicza; przeciwstawna teoria Y mówi, że praca jest niezbędna
człowiekowi do samorealizacji i rozwoju psychicznego, i dla tego też
odpowiednio pokierowany i zmotywowany pracownik będzie dobrze
wypełniał swoje obowiązki zawodowe);



 Dwuczynnikową teorię motywacji Fredericka Herzberga (opiera się
na  założeniu,  które  mówi,  że  na  motywację  każdego  człowieka
wpływają czynniki o charakterze wewnętrznym, takie jak potrzeba
osiągnięć, samorozwoju, awansu i uznania oraz tzw. czynniki higieny
związane  z  warunkami  pracy,  a  więc  system  wynagrodzeń,
awansowania, kultura organizacyjna, system kontroli i nadzoru, styl
zarządzania itp.);

 Trzyczynnikową teorię  potrzeb Davida McClellanda (która  mówi  o
tym, że kluczowe dla zrozumienia motywacji każdego człowieka są
potrzeba osiągnięć, władzy i przynależności);

 Teorię  EBR  Claytona  Alderfera  (zakłada  ona,  że  jeśli  korzyści
wynikające  z  potrzeb  wyższego  rzędu  są  tłumione,  to  człowiek
będzie  przykładał  większą  wagę  do  osiągania  zadowolenia  z
realizacji  potrzeb  niższego  rzędu,  np.  pracownik,  który  ma
niesatysfakcjonującą pracę będzie dążył do osiągania zadowolenia z
wynagrodzenia finansowego bądź rzeczowego). 
Do  metod  motywowania  pracowników,  mających  zastosowanie  w

bibliotekach i placówkach informacji, można zaliczyć:
 zarządzanie partycypacyjne;
 zarządzanie przez innowacje;
 zarządzanie przez cele;
 zarządzanie przez zadania;
 zarządzanie przez delegowanie uprawnień;
 zarządzanie przez wyniki;
 zarządzanie przez motywację;
 zarządzanie przez wyjątki;
 zarządzanie przez komunikowanie się;
 zarządzanie przez konflikt.

Zarządzanie partycypacyjne to metoda zakładająca współudział
pracowników  w  zarządzaniu  biblioteką.  Polega  na  stosowaniu
uczestniczącego  stylu  zarządzania,  swoistej  demokratyzacji  w
podejmowaniu  decyzji  i  realizacji  zadań.  Dzięki  zwiększeniu  uprawnień
możliwe  jest  zaspokajanie  tzw.  potrzeb  wyższego  rzędu,  a  więc
samorealizacji  czy  uznania.  Partycypacja  może  polegać  zarówno  na
włączeniu pracowników w proces decyzyjny i doradczy, jak i udrożnieniu
kanałów  informacyjnych.  Warunkiem  zastosowania  tego  modelu
zarządzania  jest  zmiana  orientacji  kierownictwa  biblioteki,  które  z
zarządzania  skupionego  na  wiedzy,  doświadczeniu,  kompetencjach  i
pomysłach  pojedynczych  osób  ewoluuje  w  kierunku  zarządzania
skoncentrowanego  na  mądrości  i  wiedzy  grupowej  (kompetencjach
pracowników  biblioteki).  W  praktyce  spotykane  są  różne  rodzaje
partycypacji, wyróżniane ze względu na różne kryteria. Należą do nich:

 kryterium  prawne  (partycypacja  formalna,  w  ramach  której
delegowanie  uprawnień  odbywa  się  na  podstawie  oficjalnych
regulacji,  np.  utworzenie  zespołów  zadaniowych,  powołanie
koordynatorów, pełnomocników itp. oraz partycypacja nieformalna,
która  dokonuje  się  samorzutnie  w wyniku  określonych  zachowań,
postaw lub tendencji);

 kryterium  wpływu  na  sprawowanie  władzy  (partycypacja
bezpośrednia, w ramach której wszyscy pracownicy biblioteki biorą



udział  w  procesie  decyzyjnym,  niezależnie  od  zajmowanego
stanowiska i pełnionej funkcji oraz partycypacja pośrednia, w której
dyrektor lub kierownik biblioteki przekazują część swoich uprawnień
przedstawicielom (reprezentantom) pracowników);

 kryterium  zakresu  rzeczywistego  udziału  pracowników  w
zarządzaniu  (partycypacja  bierna,  polegająca  na  przyznaniu
pracownikom szeregu praw, jak np. prawa do skarg i zażaleń, prawa
do informowania o podejmowanych przez kierownictwo decyzjach,
czy  prawo  do  opiniowania  tych  decyzji;  partycypacja  czynna  zaś
wiąże się z czynnymi działaniami bibliotekarzy, takimi jak prawo do
podejmowania określonych decyzji).
Zarządzanie przez innowacje jest szczególnie przydatną metodą

zarządzania  z  uwagi  na  liczne  przeobrażenia  (głównie  o  charakterze
technicznym), które aktualnie mają miejsce w bibliotekach, a które mogą
służyć kreowaniu pożądanego kształtu instytucji bibliotecznej. Zarządzanie
przez  innowacje  to  filozofia,  która  zakłada  stałe  doskonalenie,  rozwój  i
dostosowywanie  się  do  potrzeb  i  oczekiwań  otoczenia  poprzez
wprowadzane  zmian.  Stanowi  przeciwieństwo  podejścia,  w  którym
bibliotekarze  starają  się  funkcjonować  zachowując  dotychczasowe
rozwiązania  i  sprawdzone  wcześniej  metody  działania.  W  sytuacji
ogromnych  zmian,  które  zachodzą  w  otoczeniu  bibliotek  mamy  do
czynienia z dwoma wcześniej opisanymi postawami: zachowawczą, dążącą
do utrzymania status quo oraz rozwojową, dążącą do przystosowania się
instytucji do nowych oczekiwań i warunków. Wydaje się, że instytucje o
postawie  zachowawczej  w  niedługim  czasie  mogą  stracić  swoich
czytelników, a co za tym idzie – rację bytu. Twórca metody Joseph Juran,
popularyzator  zarządzania jakością,  adresował ją  do firm komercyjnych,
które  w  warunkach  zaostrzającej  się  konkurencji  dążyły  do  uzyskania
przewagi  konkurencyjnej.  Obecnie,  coraz  częściej  stosowana  jest  przez
instytucje kultury i nauki, które również muszą zabiegać o odbiorcę swoich
usług.

Charakterystycznymi etapami działań zarządzania  przez innowacje
są:  transformacja  świadomości  i  dostrzeżenie  potrzeby  zmian,  analiza
stanu  biblioteki  oraz  wyłonienie  kluczowych  problemów  lub  zadań,
opracowanie projektu  wdrażania innowacji,  jego realizacja oraz kontrola
przedsięwzięcia.  Zjawiskami  zwykle  towarzyszącymi  wprowadzaniu
projektów są konflikty interpersonalne, czasowy opór wobec zmian, obawy
spowodowane koniecznością nabywania nowych kompetencji, niepewność,
kontrolowany chaos, zmiana organizacji pracy, ale też – na odpowiednim
etapie – wzmocnienie motywacji. Jako zalety zarządzania przez innowacje
bardzo często wymienia się rozwój instytucji oraz poprawę jej wizerunku
na  tle  organizacji  konkurencyjnych,  skupienie  pracowników  wokół
konkretnych celów, ich aktywizację, wzmacnianie postaw twórczych oraz
nabywanie  nowych  kompetencji  i  kształcenie.  W  bibliotekarstwie
mechanizmy  te  bardzo  często  można  zaobserwować  w  toku  tworzenia
bibliotek  cyfrowych,  które  mają  stać  się  nową  usługą  dla  bibliotek
tradycyjnych,  powodują  aktywizację  pracowników,  wzrost  motywacji,
wymuszają  intensywne  szkolenia  oraz  zmiany  w  dotychczasowej
organizacji pracy. 



Zarządzanie  przez  cele jest  metodą  coraz  chętniej
wykorzystywaną  przez  bibliotekarzy  z  uwagi  na  systematycznie
powiększający  się  zakres  usług  świadczonych  przez  biblioteki.
Przygotowywanie  różnego  typu  akcji,  imprez,  czy  konferencji  sprzyja
zadaniowej  organizacji  pracy  i  tworzeniu  zespołów,  które  mogą  być
rozliczane  w  zależności  od  stopnia  realizacji  założonych  (często  łatwo
mierzalnych) celów. Za twórcę metody uznawany jest Peter Drucker, który
w połowie lat pięćdziesiątych XX w. dowiódł, że na zwiększenie motywacji i
odpowiedzialności  pracowników  znacząco  wpływa  wspólne  ustalanie
celów.  Udział  kadry  niższego  szczebla  w  ustalaniu  celów  powoduje
wzmocnienie  zaangażowania.  Ponadto  jasne  określenie  zadań  i
oczekiwanych  rezultatów  bardziej  sprzyja  podniesieniu  skuteczności
działań niż wykonywanie rutynowych czynności. Do charakterystycznych
cech  zarządzania  przez  cele  można  zaliczyć:  włączenie  pracowników
biblioteki w wyznaczanie celów i przydzielanie zadań, uzyskanie przez nich
znacznej samodzielności w zakresie wyboru środków i sposobów realizacji
zadań,  skoncentrowanie  na  osiąganiu  wyników  a  nie  wykonywaniu
czynności,  regularne  ocenianie  przez  przełożonych  i  podwładnych
postępów prac.  Realizowane cele  powinny  mieć  strukturę  hierarchiczną
oraz być uszeregowane według ich ważności.  I  tak cele,  które realizują
pracownicy  niższego szczebla  winny  przyczyniać  się  do  realizacji  celów
danej  komórki  organizacyjnej,  zaś  cele  działu  lub  zespołu  muszą
przyczyniać się do realizacji strategii biblioteki.

Zarządzanie  przez  zadania to  podejście,  w  ramach  którego
podwładni otrzymują od przełożonych pakiet zadań, które są zobowiązani
wypełnić  w  określonych  terminie,  dysponując  określonymi  zasobami  i
uprawnieniami  decyzyjnymi.  Dzięki  jasno  wytyczonym  celom,  wiadomo
jakie powinny być efekty działania i czy zostały one zrealizowane. Podjęcie
się  przez  pracowników  realizacji  konkretnych  prac  wzmaga  ich
samodzielność, pobudza inicjatywę oraz zwiększa wewnętrzną satysfakcję,
czego  konsekwencją  często  jest  wzrost  motywacji.  Warunkiem
skuteczności  metody  jest  powierzanie  zadań  możliwych  do  realizacji,  o
stopniu trudności proporcjonalnym do kompetencji bibliotekarzy. Zadania
zbyt  skomplikowane,  niemożliwe  do  wykonania  lub  o  niejasno
sprecyzowanych celach powodują reakcję odwrotną, tj. spadek motywacji,
zniechęcenie,  utratę  wiary  we  własne  możliwości.  Zarządzanie  przez
zadania, w przeciwieństwie do zarządzania projektami, nie obejmuje tak
rozległych  przedsięwzięć,  w  większym  stopniu  pozwala  skupić  się  na
wykonywaniu zadań mniejszych, o raczej bieżącym niż perspektywicznym
charakterze.  Jest  szczególnie  użytecznym  podejściem  w  przypadku
bibliotek nakierowanych na rozwój  i  współpracę z otoczeniem, bibliotek
realizujących  rozmaite  projekty,  nawiązujących  kontakty  z  innymi
instytucjami, poszerzającymi swój pakiet usług, które poza standardowymi
powtarzalnymi  cyklicznie  czynnościami  bibliotecznymi  wymagają  od
swoich pracowników innowacyjności.

Zarządzanie  przez delegowanie  uprawnień w  wielu  punktach
zbliżone jest  do zarządzania  przez  zadania.  Obie  metody  mają  na  celu
zwiększenie  motywacji  poprzez  wzrost  samodzielności  pracownika,  z  tą
różnicą,  że  delegowanie  uprawnień  w  większym  stopniu  dotyczy
całokształtu pracy,  niż  zarządzanie przez zadania skupione na realizacji



poszczególnych  projektów.  Delegowanie  uprawnień  polega  na  pełnym
wykorzystywaniu  możliwości  pracowników  dzięki  przekazywaniu  im
uprawnień decyzyjnych oraz odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
Celem  metody  jest  przyznanie  prawa  do  podejmowania  decyzji
pracownikom na możliwie najniższym szczeblu hierarchii  organizacyjnej,
którzy  jednak  posiadają  wystarczającą  wiedzę,  kompetencje  i
umiejętności.  Kontroli  podlega  całokształt  pracy  podwładnego,  nie  zaś
poszczególne  czynności  i  ustalenia,  które  podejmuje.  Niewątpliwymi
zaletami metody jest zwiększenie samodzielności pracowników, wzrost ich
innowacyjności,  zaangażowania a w konsekwencji  motywacji,  odciążenie
pracą przełożonych oraz skrócenie czasu podejmowania decyzji. Poprawie
może  również  ulec  jakość  działań,  ponieważ  decyzje  podejmowane  są
przez osoby bardziej świadome zagadnienia, bliżej związane z problemem
(np.  bibliotekarze  z  działu  obsługi  w większym stopniu  znający bieżące
potrzeby czytelników niż kierownictwo biblioteki). Istotny problem stanowi
jednak częsty  opór  kadry  kierowniczej  i  jej  przekonanie  o  wyłącznym i
niepodzielnym  prawie  do  podejmowania  decyzji,  obawa  przed  utratą
autorytetu, władzy i prestiżu oraz wiara, że pracownicy niższego szczebla
nie są wstanie sprostać trudniejszym obowiązkom. Ograniczanie prawa do
podejmowania przez pracowników samodzielnych ustaleń i  regulacji  jest
często  w  bibliotekach  przyczyną  stagnacji,  zniechęcenia  oraz  braku
zaangażowania  w rozwój  placówki.  Bibliotekarze,  którzy  przez  wiele  lat
pracują  ograniczając  się  do  wykonywania  poleceń  bezpośredniego
przełożonego często nie są już w stanie zmienić przyzwyczajeń i  nadać
swojej  pracy  bardziej  dynamicznego  charakteru,  nawet  kiedy  dyrekcja
otwiera im takie możliwości. Jest to bolączką szczególnie dużych bibliotek
o  długiej  historii  i  utrwalonych  zwyczajach,  rozbudowanej  strukturze
organizacyjnej,  sformalizowanym  i  zcentralizowanym  charakterze.
Biblioteki  młode,  pozbawione  pewnych  historycznych  naleciałości,  o
mniejszym  zatrudnieniu  zwykle  charakteryzują  się  bardziej  elastyczną
strukturą i prężnym sposobem działania.

Zarządzanie przez wyniki, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje
się  na  wynikach  pracy.  Pracownicy  rozliczani  są  nie  ze  sposobu  jej
wykonywania  ale  z  osiąganych  efektów.  Dla  tego  też  metoda  jest
najbardziej skuteczna, kiedy możliwy jest jasny podział zadań i precyzyjne
zdefiniowanie obowiązków. Powoduje skupienie na celu działań oraz tych
ich  elementach,  które  przynoszą  największe  korzyści,  nie  zaś  na
wykonywaniu  rutynowych  czynności.  W  firmach  komercyjnych  wynik
utożsamiany  jest  zwykle  z  zyskiem,  w  bibliotekach  wyniki  nie  mają
charakteru finansowego. Pomimo, iż wiele bibliotek stara się wprowadzać
wynikowy  system  pracy,  nielicznym  z  nich  udało  się  połączyć  go  z
wynagradzaniem za wyniki, tj. dostosowaniem wysokości wynagrodzeń do
wyników pracy.

Zarządzanie  przez  motywację  to  metoda,  której  podstawę
stanowi poznanie motywatorów, którymi kierują się pracownicy wykonując
swoje  obowiązki  zawodowe.  Motywowanie  „polega  na  wpływaniu  na
postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców,
które przekształcają się w motywy (pobudki) działania uruchamiające jego
aktywność”  [2,  s.  247].  Motywy  działania  stanowią  niepowtarzalną
kombinację  elementów  właściwych  dla  każdego  pracownika.  Każdy



pracownik  ma  również  inną  hierarchię  potrzeb.  Ponadto  wpływ
poszczególnych  motywatorów  na  jednostkę  jest  różny  w  zależności  od
wykonywanego zawodu, wykształcenia, wiedzy, zajmowanego stanowiska,
dotychczasowych  doświadczeń  i  wielu  innych  czynników  kształtujących
postawy zawodowe. Motywatory mogą mieć charakter rozmaitych zachęt
(materialnych  np.  pensja,  diety,  sprzęty,  świadczenia  w  naturze  oraz
niematerialnych,  np.  awans,  publiczne  uznanie,  pochwała)  lub  też
przymusu  w  postaci  nakazów,  kar,  nagan  oraz  wszelkich  innych  form
wpływu. Zakłada się, że stosowanie bodźców o charakterze pozytywnym
daje lepsze rezultaty niż bodźce negatywne.

Zarządzanie  przez  motywację  to  metoda,  w  której  preferuje  się
podmiotowe  traktowanie  pracowników  oraz  ich  prawo  nie  tylko  do
realizacji potrzeb o elementarnym charakterze (takim jak wynagrodzenie
za pracę) ale również potrzeb wyższego rzędu (tj. potrzeby samorealizacji
czy potrzeby emocjonalne). Według teorii wzorców motywacyjnych Daniela
Katza istotną rolę w zarządzaniu przez motywację odgrywają również takie
czynniki  jak  nagrody  indywidualne  (związane  z  jakością  i  ilością  pracy
świadczoną  przez  pracownika),  nagrody  systemowe  (obejmujące
świadczenia  socjalne,  wzrost  wynagrodzeń  spowodowany  inflacją,  inne
świadczenia przyznawane wszystkim pracownikom niezależnie od tego jak
wykonują  powierzone  im  obowiązki),  ogólna  satysfakcja  z  pracy  ale
również zbieżność osobistych celów oraz wartości z celami i wartościami
preferowanymi  przez  pracodawcę.  Im  bowiem  większa  zbieżność  tym
zwiększa  się  motywacja  i  „łatwość”  wykonywania  obowiązków
zawodowych.

Zarządzanie przez wyjątki jest koncepcją, która zakłada, że kadra
kierownicza powinna skupiać się tylko na najistotniejszych strategicznych
aspektach  zarządzania.  Pozostałe  obowiązki  winni  przejąć  pozostali
pracownicy,  informując  swoich  przełożonych  o  pojawiających  się  tzw.
wyjątkach, czyli  wszelkich nieprawidłowościach,  odchyleniach od normy,
sytuacjach niestandardowych,  które  wymagają  odrębnych decyzji  co  do
dalszego postępowania. Taki sposób zarządzania daje kadrze kierowniczej
dodatkowy czas  i  możliwość  koncentracji  na najważniejszych aspektach
działalności  biblioteki,  bibliotekarzom  zaś  prawo  do  własnej  oceny
wydarzeń i podjęcia decyzji, które sytuacje wymagają oceny na wyższym
szczeblu  zarządzania.  Dzięki  temu  można  uzyskać  wzrost  motywacji
pracowników, którzy stają się bardziej samodzielni, lecz nie są obarczeni
nadmierną  odpowiedzialnością  i  zadaniami  przewyższającymi  ich
możliwości decyzyjne. Zarządzanie przez wyjątki stanowi więc w pewnym
sensie system przekazu (filtracji) informacji, w którym dąży się do sytuacji,
gdzie  decyzje  podejmowane  są  zawsze  na  możliwie  najniższym  ale  i
kompetentnym szczeblu organizacyjnym.

Metoda  wymaga  stworzenia  procedur  działania,  norm,  instrukcji,
standardów i  wzorców  postępowania.  Na  ich  podstawie  opracowuje  się
tzw. zakres tolerancji, a więc maksymalny dopuszczalny obszar odchyleń
od  przyjętych  norm.  Przekroczenie  zakresu  tolerancji  wymaga
przedstawienia problemu przełożonemu. I tak na przykład trzytygodniowe
opóźnienie  dostawcy  książek  może  mieścić  się  w  granicach  tolerancji,
natomiast  opóźnienie  trzymiesięczne  może zostać  zakwalifikowane  jako



nieprawidłowość, która wymaga decyzji kierownika działu gromadzenia co
do dalszej współpracy z hurtownikiem.

Zarządzanie przez komunikowanie się ma na celu wprowadzenie
atmosfery  zaufania  i  motywacji,  poprzez  informowanie  pracowników  o
celach  działań,  problemach,  sukcesach  oraz  aktualnej  sytuacji  całej
biblioteki.  Nieustanny  dialog  przełożonych  z  podwładnymi  wzmaga
zaangażowanie  i  poczucie  odpowiedzialności.  Odpowiada  również
potrzebom  większości  pracowników,  do  podmiotowego  traktowania  i
szacunku.  Rzetelne  przekazywanie  informacji  oficjalnymi  kanałami
eliminuje  domysły,  przypuszczenia,  plotki  oraz  chaos.  Zapobiega  też
zniekształcaniu  informacji  spowodowanemu  np.  różną  interpretacją
przekazu,  emocjami,  brakiem  wiedzy  niezbędnej  do  zrozumienia
komunikatu  itp.  Komunikacja  może  odbywać  się  w  górę  hierarchii
organizacyjnej (od podwładnych do przełożonych), w dół (od przełożonych
do podwładnych), poziomo (na tym samym szczeblu organizacyjnym) oraz
diagonalnie – skośnie w dół i skośnie w górę (między różnymi szczeblami
organizacyjnymi  i  w  różnych  pionach).  Może  mieć  charakter  formalny
(pisma,  tablice  ogłoszeń,  korespondencja  itp.)  lub nieformalny  (podczas
spotkań, imprez itp.). Zwykle nieprawidłowości w komunikacji wynikają z
małej  świadomości  przełożonych w tym zakresie,  autokratycznego stylu
kierowania, lekceważenia podwładnych, obawy przed utratą władzy oraz z
prób  cenzurowania  informacji,  tj.  tuszowania  niepopularnych  decyzji.
Niezaprzeczalnymi  zaletami  metody  jest  integracja  pracowników  wokół
spraw  biblioteki,  zwiększenie  zaangażowania  i  motywacji,
dowartościowanie,  możliwość  wspólnego  rozwiązywania  najtrudniejszych
problemów,  wzrost  zaufania  do  kierownictwa  oraz  zrozumienie  polityki
działań.

Zarządzanie przez konflikt polega na umiejętnym diagnozowaniu,
a następnie sterowaniu konfliktami, tak by zapobiec ich destrukcyjnemu
oddziaływaniu. Przyczyny konfliktów mogą mieć różne podłoże i wynikać z
różnicy  zdań,  niedostosowania,  konfliktu  interesów,  odmiennych
poglądów, postaw, zachowań, systemów wartości,  bądź też nietolerancji
lub głębokiej niechęci. Ich eskalacja spowodowana jest często czynnikami
ze  sfery  emocjonalnej.  Rzadko  podstawę poważnego konfliktu  stanowią
przyczyny  wyłącznie  o  merytorycznym  charakterze,  ponieważ  są  one
zwykle  rozwiązywane  w  bardziej  neutralny  sposób.  Charakterystyczną
cechą konfliktu jest pojawianie się negatywnych uczuć, takich jak niechęć
a  nawet  nienawiść,  chęć  destrukcji  przeciwnika,  postrzeganie  go  jako
osobistego  wroga,  pragnienie  poniżania,  wyśmiewania,  zadawania  bólu
emocjonalnego oraz szerzenie rozmaitych intryg i plotek. Henryk Bieniok
za najczęstsze przyczyny sytuacji konfliktowych podaje:

 odmienność poglądów odnośnie celów jakie powinny być osiągnięte;
 różnice w wyborze metod zmierzających do osiągnięcia określonego

celu;
 niezgodność  w  postrzeganiu  ról  (np.  kto  za  co  ma  być  lub  jest

odpowiedzialny);
 niezgodności dotyczące postrzegania faktów przez obie strony;
 współzależność  między  wykonywanymi  zadaniami  (tzn.  istnienie

powiązań  informacyjnych,  materialnych,  finansowych,
personalnych);



 korzystanie z tych samych zasobów (np. biuro, komputer);
 wadliwa komunikacja interpersonalna (np. plotki przy wprowadzaniu

zmian organizacyjnych);
 sztywna  struktura  organizacyjna  (np.  zbyt  wieloszczeblowa

organizacja  sprzyja  różnego  rodzaju  potajemnym  rozgrywkom
personalnym i powstawaniu grup nieformalnych);

 system awansów sprzyjający nadmiernej konkurencji;
 różnice  światopoglądowe  lub  wyznawanie  odmiennych  wartości,

poglądów i postaw;
 różnice  w  cechach  osobowości  (np.  współpraca  choleryka  z

cholerykiem może być potencjalnym zarzewiem niezgody);
 zawiść,  zazdrość,  intryga  i  plotka,  upór  i  brak  dobrej  woli,

choleryczna nadpobudliwość, chorobliwa podejrzliwość itp.;
 przenoszenie swoich stanów frustracyjnych wynikających z kłopotów

rodzinnych lub zdrowotnych na forum grupy [2, s. 236-237].
Wśród rodzajów konfliktów o charakterze zawodowym wyróżnia się:

 konflikt intrapersonalny (wewnętrzny),
 konflikt interpersonalny (międzypracowniczy),
 konflikt intragrupowy ( wewnątrz zespołu),
 konflikt intergrupowy (między zespołami),
 konflikt  interorganizacyjny  (między  bibliotekami  lub  innymi

organizacjami).
Konflikt,  który nie jest kontrolowany i  odpowiednio sterowany działa na
niekorzyść zespołu i jest źródłem wielu negatywnych zjawisk, takich jak:
niekorzystna  atmosfera  w  grupie,  utrudnienia  w  komunikacji  między
pracownikami,  rozłam  w  zespole,  niechęć  do  współdziałania,  unikanie,
zmniejszenie  wydajności  w  pracy,  kreatywności  i  inwencji  twórczej,
częstsze  popełnianie  błędów,  zwiększenie  absencji,  fluktuacji,
zachorowalności,  wypadkowości,  zwiększenie  obciążenia  psychicznego  i
niechęci,  stres,  wyczerpanie  psychiczne.  Sytuacje  konfliktowe  bywają
jednak  także  źródłem  pozytywnych  zjawisk:  pozwalają  zaobserwować
nieprawidłowości,  pobudzają  zespół  do  aktywności,  konkurencji  i
innowacyjności,  umożliwiają  poznanie  prawdziwego  charakteru  i
motywacji, którymi kierują się ludzie. 

Istotnym  elementem  wpływającym  na  proces  motywacji  zawsze
pozostanie  tzw.  kontrakt  psychologiczny.  Jest  to  umowa  określająca
wzajemne  oczekiwania  pracodawców  i  pracowników  umożliwiająca
stworzenie  atmosfery  zaangażowania  [1,  s.  31].  Początkowo  umowa ta
regulowała  przede  wszystkim  kwestie  materialne,  w  tym  finansowe.
Obecnie  coraz  większego znaczenia  nabierają  oczekiwania  pozapłacowe
związane z podjętą pracą zawodową. Przedmiotem oczekiwań mogą stać
się:
ze strony pracownika:

 stabilne zatrudnienie,
 sprawiedliwe i etyczne traktowanie,
 adekwatne wynagrodzenie,
 rozwój zawodowy,
 bezpieczeństwo pracy,
 autonomia i prawo do podejmowania samodzielnych decyzji,



 współtworzenie kultury organizacyjnej biblioteki;
ze strony pracodawcy:

 lojalność pracowników w stosunku do przełożonych i biblioteki,
 zaangażowanie,
 efektywność i skuteczność pracy,
 podnoszenie kompetencji,
 przestrzeganie zasad wewnątrzorganizacyjnych,
 świadomość kosztów.

Tło  dla  kontraktu  psychologicznego  stanowią:  jakość  kontaktów
międzyludzkich, poziom uczestnictwa i klimat organizacji [8, s. 105].

Kontrakt  nie  musi  przybrać  formy  pisemnej,  choć  zwykle  tak  się
dzieje w przypadku oczekiwań finansowych, jak np. wysokość zarobków,
które reguluje umowa o pracę. Elementy o charakterze niematerialnym,
psychologiczne, społeczne i etyczne gwarantuje zazwyczaj umowa ustna,
nie  mniej  wiążąca.  Złamanie  bowiem ustaleń tej  natury  niesie  ze  sobą
równie poważne konsekwencje jak niedotrzymanie warunków finansowych.
Są nimi: spadek motywacji i zaangażowania, zmniejszenie zadowolenia z
wykonywanych obowiązków, gorsze wykonywanie powierzonych zadań, a
w skrajnych przypadkach rezygnacja z pracy.

Nie  da  się  jednoznacznie  określić,  które  elementy  najbardziej
motywują  pracowników.  Jest  to związane z  konstrukcją  psychiczną oraz
odmiennymi  oczekiwaniami,  które  posiada  każdy  pracownik.  Można
wyróżnić  sześć  podstawowych  orientacji  zawodowych pracowników,
które  warunkują  oczekiwania  względem  miejsca  zatrudnienia  i
wykonywanej pracy. Są to:

 orientacja na awans,
 orientacja na kreatywność,
 orientacja na profesjonalizm,
 orientacja na niezależność,
 orientacja społeczna skierowana na pracę dla innych,
 orientacja na stabilizację i bezpieczeństwo.

I tak niektórzy bibliotekarze w swojej pracy zawodowej bardziej będą cenili
możliwość rozwoju, kształcenia, wyjazdów na konferencje i kursy, innym
będzie zależało na niezależności – prawie do podejmowania samodzielnych
decyzji,  jeszcze  inni  zaś  skupią  się  na  współpracy  z  otoczeniem,
działalności kulturalnej i społecznej na rzecz środowiska, która będzie w
ich oczach największą zaletą podjętej pracy.

Poza rozmaitymi motywatorami w pracy bibliotekarza pojawiają się
czynniki  o działaniu przeciwnym, czyli  tzw.  demotywatory,  osłabiające
zaangażowanie i aktywność zawodową. Zaliczane są do nich m.in.:

 brak uznania ze strony przełożonych,
 znudzenie,
 brak zaangażowania,
 brak możliwości rozwoju,
 ignorowanie pracowników,
 nadmierne krytykowanie,
 nadmierne obciążenie pracą.

Wiele  instytucji  bibliotecznych,  w  których  zaobserwowano  spadek
motywacji  wśród  pracowników oraz  stagnację,  próbuje  nie  dopuścić  do
pojawiania  się  nieprawidłowości  stosując  rozmaite  systemy  nadzoru  i



kontroli,  takie  jak  np.  kontrola  strategiczna  czy  controlling.  Nie  są  one
jednak w pełni skuteczne bez równoczesnego implementowania systemów
motywacyjnych.

W ostatnich latach w literaturze przedmiotu można zauważyć wzrost
zainteresowania motywacją w zawodzie bibliotekarza. Badania sondażowe
na  ten  temat  prowadzili  między  innymi  Aldona  Chlewicka  i  Katarzyna
Domańska  [3],  Artur  Jazdon  [4],  Katarzyna  Mazur-Kulesza  i  Dorota
Wierzbicka [5], Marcin Pędich [7] oraz Henryk Suchojad i Karolina Gabryś
[10].

Według badań Katarzyny Mazur-Kuleszy oraz Doroty Wierzbickiej [5],
prowadzonych  wśród  pracowników  bibliotek  opolskich,  aż  85%
ankietowanych  wyraża  satysfakcję  z  pracy  na  obecnie  zajmowanym
stanowisku.  Autorki  badania,  na  podstawie  wypowiedzi  bibliotekarzy,
dokonały porównania pracy wymarzonej z pracą aktualnie wykonywaną w
bibliotece  (tab.  1).  Stworzyły  listę  cech  (motywatorów),  których
prawdopodobieństwo  występowania  w  obu  rodzajach  zatrudnienia,
określali ankietowani.

Tab. 1. Porównanie cech wymarzonej pracy z cechami pracy na stanowisku
bibliotekarza w bibliotece naukowej (Mazur-Kulesza, Wierzbicka)

Cechy pracy Praca wymarzona Praca w bibliotece
Wysokie zarobki 88% 0%
Możliwość rozwoju zawodowego 64% 13%
Kontakt z ludźmi 60% 71%
Możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji 57% 17%
Dobra atmosfera w pracy 90% 46%
Swoboda w podejmowaniu decyzji 53% 14%
Praca w zespole 36% 36%
Praca indywidualna 15% 15%
Praca przy komputerze 19% 32%
Praca wymagająca kreatywności 33% 21%
Spokojny tryb pracy 25% 22%
Nowe wyzwania 26% 13%
Uczucie „adrenaliny” 7% 4%
Urozmaicony charakter wykonywanych obowiązków 58% 38%
Częsta zmiana stanowiska pracy 4% 0%
Poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji 56% 14%
Rozwijanie osobistych zainteresowań 51% 19%
Niewykraczająca poza 8-godzinny dzień pracy 32% 40%
Możliwość samorealizacji 42% 17%
Szacunek otoczenia 47% 19%
Inne 3% 0%

Źródło: MAZUR-KULESZA Katarzyna, WIERZBICKA Dorota. Motywacje
wyboru zawodu bibliotekarza w bibliotekach naukowych Opola. Badania
ankietowe. In GERYK Marcin (red.). Bibliotekarz: zawód czy powołanie.

Gdańsk, 2010, s. 215.

Opierając się na cytowanych wynikach badań można wskazać pewne
grupy  motywatorów,  które  zdaniem  badanych  przedstawicieli  zawodu
odgrywają znaczenie w procesie motywacyjnym. Należą do nich m.in.:

 możliwość pracy z czytelnikiem;
 społeczna użyteczność zawodu;
 satysfakcja użytkowników;



 możliwość zgłębiania wiedzy z różnych dziedzin;
 możliwość rozwoju intelektualnego;
 obcowanie z kulturą;
 możliwość pracy w zespole;
 urozmaicony zakres obowiązków;
 praca odpowiada posiadanym kwalifikacjom;
 możliwość osiągnięcia wewnętrznej satysfakcji;
 możliwość rozwoju kariery zawodowej;
 konieczność ciągłego kształcenia i nabywania nowych kompetencji;
 pobudzanie kreatywności;
 brak możliwości popadania w rutynę;
 dostęp do najnowszej literatury;
 jasno określony czas pracy;
 spokojna atmosfera pracy;
 brak konieczności „przynoszenia” pracy do domu.

Do demotywatorów bibliotekarze w swojej pracy zaliczyli:
 pozorną stabilizację;
 niskie zarobki;
 niski prestiż zawodu.

Badania  Aldony  Chlewickiej  i  Katarzyny  Domańskiej  [3]
przeprowadzone  wśród  bibliotekarzy  bydgoskich  skupiły  się  z  kolei  na
motywatorach  pozapłacowych.  Autorki  badania  podzieliły  je  na  siedem
grup:

1. Biblioteka:
 jakość biblioteki;
 jasność misji i celów biblioteki;
 sprawiedliwy system płac;
 organizacja pracy w bibliotece.

2. Kierownicy:
 Zainteresowanie podwładnych pracą;
 Przydzielanie  zadań  odpowiadających  możliwościom

podwładnych;
 Łatwe uzyskanie pomocy od przełożonego;
 Szacunek okazywany podwładnym;
 Możliwość  podejmowania  samodzielnych  decyzji  przez

podwładnych;
 Możliwość podejmowania ambitnych zadań;
 Możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 Szkolenia dostosowane do potrzeb.

3. System ocen:
 Przejrzysty system oceny;
 Możliwość oceny kierownictwa;
 Powiązanie systemu ocen z systemem nagradzania;
 Ocena użytkowników.

4. Uznanie:
 Sprawiedliwy system nagradzania;
 Pochwały słowne;
 Możliwość awansu;
 Przejrzyste zasady awansowania.

5. Praca w zespole:



 Dobra atmosfera w pracy;
 Angażowanie  pracowników  w  podejmowanie  decyzji,  które  ich

dotyczą;
 Możliwość pracy w zespołach;
 Nieakceptowanie  zachowań  zmierzających  do  poważnych

konfliktów.
6. Środki przymusu:

 Nakazy, polecenia służbowe;
 Zakazy;
 Sankcje.

7. Inne motywatory pozapłacowe.
„Inne” motywatory pozapłacowe zostały poddane krytyce bibliotekarzy i
ocenione w skali od 1 (nieważne) do 5 (bardzo ważne), co ilustruje tabela
2.

Tab. 2. Znaczenie wybranych motywatorów pozapłacowych (Chlewicka,
Domańska)

Wybrane motywatory pozapłacowe
Ocena ważności motywatorów

(liczba wskazań)
Brak
zdan

ia1 2 3 4 5
Możliwość korzystania z niskooprocentowanych 
pożyczek

0 9 12 28 51 0

Elastyczny czas pracy 2 2 7 33 54 2
Wykonywanie użytecznej pracy dla 
społeczeństwa

3 3 25 34 35 0

Obchodzenie ważnych wydarzeń w życiu 
pracowników

14 11 28 35 12 0

Dofinansowanie szkoleń, studiów 0 0 2 40 58 0
Dofinansowanie wczasów, kolonii 2 2 12 32 54 0
Tańsze kursy językowe 3 0 9 26 60 2
Tańsze bilety na imprezy kulturalne 7 5 12 35 37 4
Bezpieczeństwo zatrudnienia 2 0 2 12 84 0
Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne 9 11 24 34 22 0
Korzystanie z bazy sprzętowej firmy (komputery,
Internet)

9 7 7 22 53 2

Pożyczki na zakup mieszkania, remont 3 5 21 24 47 0
Wyjazdy integracyjne 12 7 24 32 23 2
Większa możliwość korzystania ze zwolnień 
lekarskich

28 21 35 9 7 0

Źródło: CHLEWICKA Aldona, DOMAŃSKA Katarzyna. Motywatory
pozapłacowe w bibliotekach. In BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC

Jolanta (red.). Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w
bibliotece. Białystok, 2010, s. 160-161.

Podobne  badania,  realizowane  na  grupie  pracowników  Biblioteki
Głównej  Uniwersytetu  Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana
Kochanowskiego w Kielcach, przeprowadzili Henryk Suchojad oraz Karolina
Gabryś [10]. Ankietowani odpowiadali na pytanie jak mocno wpływają na
nich  poszczególne  motywatory  pozapłacowe  oraz  czy  motywatory  te
występują w ich miejscu zatrudnienia. Oceny dokonywali stosując, tak jak i
w  badaniach  Aldony  Chlewickiej  oraz  Katarzyny  Domańskiej,
pięciostopniową  skalę  –  od  1  (nieważne,  niewystępuje)  do  5  (bardzo



ważne, występuje bardzo często). Rozkład odpowiedzi przedstawia tabela
3.

Tab. 3. Znaczenie wybranych motywatorów pozapłacowych (Suchojad,
Gabryś)

Wybrane motywatory pozapłacowe
Wielkość

motywacji
spowodowan

ej
czynnikiem

Występowan
ie czynnika

w pracy

Rozliczanie z osiąganych wyników, a nie z wypełniania 
narzuconych limitów

4.0 3.3

Docenianie zaangażowania i sukcesów 4.7 2.7
Dobra atmosfera w miejscu pracy 4.7 4.1
Jasno i konkretnie określone cele i zadania 4.7 3.5
Pewność zatrudnienia 4.7 4.3
Przydzielenie zadań, w których można pełniej wykorzystać 
swoją wiedzę

4.6 3.8

Niski poziom stresu w pracy 4.5 3.8
Jasno wytyczona ścieżka kariery 4.4 3.3
Odpowiedni standard stanowiska pracy (np. komfortowy pokój 
do pracy)

4.3 2.9

Elastyczny czas pracy 4.2 3.4
Podnoszenie kwalifikacji – np. szkolenia, konferencje, seminaria,
studia

4.1 3.0

Rozszerzenie kompetencji (decyzyjności) 4.0 2.7
Urozmaicenie zadań, zróżnicowane obowiązki 4.0 3.3
Kreatywność w przekazywaniu wiedzy innym w jednostce 4.0 3.1
Modyfikacja przydziału zadań i obowiązków w uzasadnionych 
przypadkach

4.0 2.9

Praca zapewniająca dostateczną ilość czasu na życie osobiste 4.0 4.1
Pakiet świadczeń socjalnych 3.9 4.3
Przekazywanie informacji o kondycji i planach jednostki 3.8 3.2
Umożliwienie udziału w planowaniu celów i zadań 
(nienarzucanie ich)

3.7 2.8

Udział w zebraniach Rady Biblioteki lub w grupach badawczych, 
opiniujących, zebraniach ogólnych pracowników

3.7 3.1

Zainteresowanie pracownikiem w kwestiach pozazawodowych 3.5 2.6
Spotkania i wyjazdy integracyjne 3.1 2.2

Źródło: SUCHOJAD Henryk, GABRYŚ Karolina. Motywowanie i otwarty styl
zarządzania na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. In
BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing

wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok, 2010,
s. 169-170.

Autorzy badania poza motywatorami analizowali również kategorie potrzeb
pracowników  biblioteki,  stosując  w  tym  celu  analogiczne  narzędzia  –
pięciostopniową  skalę  ocen.  Wyróżnili  siedem  podstawowych  kategorii
przedstawionych w tabeli 4.

Tab. 4. Kategorie potrzeb pracowników i stopień ich zaspokajania
(Suchojad, Gabryś)

Kategorie potrzeb W jakim stopniu
spełnienie potrzeby

wpływa na

Stopień realizacji
potrzeby w pracy

zawodowej



motywację
Możliwość rozwoju 4.6 3.0
Bezpieczeństwo zawodowe 4.6 4.3
Walka  z  monotonią  –  zróżnicowanie
obowiązków

4.3 3.3

Potrzeba uznania 4.0 2.4
Przywileje, elitarność, prestiż 4.0 2.7
Partnerskie traktowanie 3.0 4.1
Współzawodnictwo 2.8 3.0

Źródło: SUCHOJAD Henryk, GABRYŚ Karolina. Motywowanie i otwarty styl
zarządzania na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. In
BRZEZIŃSKA-STEC Halina, KUDRAWIEC Jolanta (red.). Marketing

wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. Białystok, 2010,
s. 175.

Ostatnia  grupa  respondentów  to  pracownicy  Biblioteki
Uniwersyteckiej  w  Poznaniu.  W  ramach  badań  prowadzonych  przez
dyrektora Biblioteki – Artura Jazdona [4], odpowiadali na pytania dotyczące
awansu  i  motywacji  w  pracy  zawodowej.  Wyniki  sondażu  przedstawia
tabela 5.

Tab. 5. Znane pracownikom rodzaje motywatorów w pracy bibliotecznej
(Jazdon)

Rodzaj motywatora Procent wskazań
Gratyfikacja pieniężna 41%
Pochwała, zdobycie uznania przełożonego 23,3%
Nagroda (bez wskazania jej charakteru) 10%
Możliwość podnoszenia kwalifikacji lub uzyskanie urlopu na ten cel 10%
Awans,  dodatkowy  urlop,  nadgodziny,  możliwość  wykonywania  prac
zleconych

6,6%

Wyjazd zagraniczny do biblioteki lub na konferencję 4,3%
Pochwała, zdobycie uznania współpracowników 2,5%
Spotkania integracyjne, spotkania z dyrekcją 2,5%
Stawianie wyższych wymagań i ambitnych zadań 1,6%
Nagana brak danych
Otrzymanie odznaczenia brak danych

Źródło: opracowanie na podstawie JAZDON Artur. Drogi awansu
motywowania pracowników bibliotek. In Wdrażanie nowoczesnych technik
zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki

akademickiej. Kraków, 1998, s. 109-125.

Z  badań  prowadzonych  na  różnych  grupach  bibliotekarzy  można
wysnuć wniosek,  iż proces motywacyjny może być w pełni realizowany,
kiedy  wystąpią  dwie  grupy  motywatorów:  motywatory  finansowe  oraz
motywatory  pozapłacowe.  Biblioteki,  ze  względu  na  ograniczone
możliwości finansowe, zmuszone są rozwijać i  udoskonalać pozapłacowe
systemy  motywacyjne.  W  konsekwencji  takie  metody  jak  zarządzanie
przez cele,  zarządzanie partycypacyjne,  zarządzanie  innowacyjne  i  inne
wcześniej  przedstawione,  mogą  stać  się  niezbędnymi  instrumentami  w
pracy kadry kierowniczej bibliotek. Ponadto istotna jest również korelacja
pomiędzy występowaniem motywatora a jego znaczeniem. Nie wszystkie
motywatory bowiem odgrywają taką samą rolę. Niektóre mają niską siłę



oddziaływania i są słabo identyfikowane przez personel biblioteki. Ważne
jest  zatem  aby  umieć  ocenić,  które  z  nich  faktycznie  mogą  znacząco
wpłynąć  na  postawy  pracowników,  które  zaś  będą  jedynie  źródłem
zbędnego  wysiłku  i  kosztów,  nie  przynosząc  w  zamian  oczekiwanych
korzyści w postaci zmiany postaw bibliotekarzy. 
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Magdalena Seta1

Zmiany w strukturach organizacyjnych bibliotek
akademickich

Biblioteki akademickie pełnią zarówno funkcję obsługi pracowników
nauki  i  studentów,  jak  również  obsługując  szerokie  kręgi  użytkowników
spoza uczelni – funkcję biblioteki publicznej. Ponadto mają do spełnienia
własne  powinności  naukowe  i  inne  zadania  statutowe  np.  tworzenie
bibliografii publikacji pracowników uczelni. Ze względu na szeroki zakres
obowiązków  nie  wszystkie  cele  bywają  realizowane  z  takim  samym
zaangażowaniem.  Zwykle  dominuje  nastawienie  na  wsparcie  nauki  i
dydaktyki  oraz  obsługę  studentów  własnych  [17].  Ponadto  biblioteki
wkroczyły ostatnio w erę informacji i muszą starać się reagować na wzrost
zapotrzebowania  na  otwarty  i  nieograniczony  dostęp  do  informacji,
niezależnie  od  nośnika,  na  jakim  się  ta  informacja  znajduje  [11].  Ze
względu na różnorodne funkcje oraz konieczność przystosowania się do
społeczeństwa  informacyjnego  biblioteki  muszą  dostosować  swoją
organizację pracy do zmieniających się potrzeb użytkowników.

Model tradycyjnej biblioteki jako instytucji, w obecnie znanym nam
kształcie, powstał w drugiej połowie XIX w. W XX w. najpierw wprowadzono
wolny  dostęp  do  katalogów,  następnie  do  części  lub  całości  zbiorów.
Ważnym osiągnięciem w rozwoju  bibliotek  było  pojawienie  się  i  rozwój
publicznie  dostępnych  katalogów  OPAC,  które  usprawniły  wyszukiwanie
katalogowe  [11].  Biblioteki  zajmowały  się  gromadzeniem,
katalogowaniem,  przechowywaniem  i  udostępnianiem  zbiorów.
Początkowo na nośnikach papierowych, a z biegiem czasu także innych.

Model  organizacyjny  biblioteki  XX-wiecznej  narzucał  strukturę
związaną z drogą książki: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie [15].
Dzisiejszy  model  organizacyjny  wielu  bibliotek  akademickich  jest
pozostałością struktur, które określała Ustawa o szkołach wyższych z 1958
r.  oraz  wydanego  na  jej  podstawie  Zarządzenia  Ministra  Szkolnictwa
Wyższego  z  18  marca  1961  roku  w  sprawie  struktury  organizacyjnej  i
zasad  działania  biblioteki  głównej  szkoły  wyższej  oraz  bibliotek  przy
poszczególnych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych. Zarządzenie
to  było  uzupełnione  załącznikiem  Ramowa  struktura  organizacyjna
Biblioteki  Głównej  Szkoły  Wyższej.  Zmiany  zapoczątkowała
komputeryzacja i wprowadzenie wolnego dostępu do półek. Należy jednak
pamiętać,  że  biblioteki  do  lat  dziewięćdziesiątych  nie  miały  możliwości
modyfikacji narzuconej struktury [2]. Obecnie ustawodawstwo nie ingeruje
w  strukturę  biblioteki  akademickiej,  ale  nakłada  na  uczelnie  wyższe
obowiązek  powołania  biblioteki.  Współcześnie  decydujące znaczenie  dla
kształtowania  struktury  organizacyjnej  bibliotek  akademickich  mają
potrzeby ich macierzystych uczelni oraz sposób, w jaki realizują zadania

1 dr inż. Magdalena Seta,  Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie, e-mail: magdalena_seta@sggw.pl



systemu  biblioteczno-informacyjnego.  Jednakże  obserwując  procesy
przeobrażeń  w  bibliotekach  uczelnianych  podzielić  można  opinię
Radosława  Gazińskiego  [6],  którego  zdaniem  organizm  biblioteczny
zmienia się jednak powoli  (wręcz ewolucyjnie).  Możemy zatem mówić o
dostosowywaniu  się  do  zmieniającego  otoczenia.  A  wynika  to  w  dużej
mierze  z  niezmiennych  od  stuleci  głównych  funkcji  –  gromadzenia,
opracowywania,  przechowywania  oraz  udostępniania,  które  kształtują
organizm biblioteczny i określają jego główne kierunki działania. W innym
przypadku biblioteka przestaje być biblioteką,  a staje się mediateką lub
biblioteką  wirtualną.  Jednak  coraz  częściej  słyszymy,  że  są  to  funkcje
bibliotek przeszłości.

W  erze  społeczeństwa  informacyjnego  i  dynamicznego  rozwoju
nowych  technologii  biblioteki  zaadaptowały  nowe  narzędzia  oraz  formy
usług i wprowadziły je w tradycyjny zakres działań. Oprócz zajmowania się
tradycyjnymi zbiorami zaczęły również udostępniać zasoby elektroniczne.
W  wyniku  takiego  połączenia  powstały  biblioteki  hybrydowe  [11].
Terminem  tym  określa  się  bibliotekę  posiadającą  elementy  biblioteki
elektronicznej, współistniejącą z biblioteką tradycyjną i skoncentrowaną na
tradycyjnych zadaniach [10].

Biblioteki  zmieniają  swoje  struktury  organizacyjne  dostosowując
działania  bibliotekarzy  do  nowych  zadań  [3].  Starają  się  również  móc
szybko  i  sprawnie  reagować  na  rosnące  potrzeby  użytkowników  i
pojawiające się nowe rozwiązania rezygnując ze struktur hierarchicznych
[9].

Jak wynika z badań Izabeli Gajdy i Anny Ptak [5] większość polskich
bibliotek uczelnianych, włączając do zakresu swoich zasobów dokumenty
cyfrowe  i  bazy  danych,  nie  przeprowadziły  gruntownych  zmian  w
strukturach  organizacyjnych,  które  polegałyby  m.in.  na  powołaniu
oddziałów  do  spraw  komputeryzacji,  a  także  zespołów  ds.  bibliotek
cyfrowych.  Mimo  szerokiego  nabywania  i  udostępniania  źródeł
elektronicznych,  tylko  nieliczne  biblioteki  powołały  oddziały  ds.  tych
zasobów [4]. Dlatego też według Jolanty Stępniak [16] nie można mówić o
bibliotekach  hybrydowych,  lecz  o  koegzystencji  bibliotek  cyfrowych  i
tradycyjnych.

Zmiany  w  bibliotekach  akademickich  podyktowane  są  kilkoma
zasadniczymi czynnikami, do których należą:

 finanse,
 zmiany w szkolnictwie wyższym,
 rozwój technologii informacyjnych.

Dla  zmian  w  obszarze  szkolnictwa  wyższego  i  obsługujących  go
bibliotek uczelnianych największe znaczenie mają  finanse  [4].  Malejąca
liczba potencjalnych studentów i zbyt małe nakłady na naukę i dydaktykę
odbijają się niekorzystnie na kondycji finansowej uczelni. Ponadto panuje
tendencja  polegająca  na  dążeniu  do  decentralizacji  budżetu  w  ramach
uczelni.  W  efekcie  środki  finansowe  przekazywane  są  do  dyspozycji
dziekanów,  co  w  znacznym  stopniu  czyni  trudniejszymi  podejmowanie
wspólnych  przedsięwzięć dotyczących całej  uczelni.  Takimi  zadaniami o
charakterze ogólnouczelnianym z zakresu spraw bibliotecznych mogą być
decyzje związane np. z komputeryzacją, zakupem czasopism i baz danych.
Z  drugiej  strony  dotacje  przeznaczone  na  działalność  biblioteczną  są



niewystarczające  w  stosunku  do  rosnących  kosztów  funkcjonowania
bibliotek. Dotyczy to przede wszystkim zwiększających się wydatków na
źródła w postaci elektronicznej,  na prenumeratę czasopism, jak również
stałego wzrostu cen książek [7, 16].

Przeobrażenia  zachodzące  w  szkolnictwie  wyższym to  stale
rosnąca  liczba  studentów,  rozszerzanie  form  studiów,  przejście  od
„nauczania”  do  „uczenia”,  idea  nauczania  na  odległość,  e-edukacja,
zarządzanie informacją, zabieganie o uzyskiwanie zarówno krajowych, jak i
europejskich  standardów  i  certyfikatów  kształcenia  [1].  Zmiany
infrastruktury  często  nie  nadążają  za  lawinowo  rosnącą  liczbą
użytkowników.  Ponadto  nowa  sytuacja  wymaga  również  modyfikacji
priorytetów,  z  tradycyjnej  ochrony  zasobów  na  intensyfikację  obsługi
użytkowników  [17].  Powoli  wyczerpuje  się  dotychczasowa  formuła
biblioteki,  jako  instytucji  przechowującej  zbiory.  Nowoczesna  instytucja
udostępniająca  informację  musi  posiadać  umiejętność  szybkiego
zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów [8]. W związku z rozwojem
nowych  kierunków  i  form  nauczania  w  szkole  wyższej,  biblioteki
akademickie muszą dostosowywać plany swojej działalności do wymogów
współczesnego  szkolnictwa  wyższego  oraz  nadążać  za  jego  rozwojem.
Głównym obszarem ich działalności  jest,  i  w dalszym ciągu pozostanie,
bezpośrednia obsługa i wsparcie dydaktyki oraz badań naukowych poprzez
gromadzenie i udostępnianie zasobów niezbędnych do studiowania i pracy
naukowej zarówno w formie tradycyjnej jak i elektronicznej.

Wejście  Polski  do  Unii  Europejskiej  nie  pozostaje  bez  wpływu  na
szkolnictwo wyższe, a w związku z tym również i na biblioteki uczelniane.
Działalność szkolnictwa wyższego w Europie wyznaczają dwa dokumenty:
Deklaracja  Bolońska oraz  Strategia  Lizbońska.  Pierwszy  z  nich  określa
kierunki  zmian w zakresie szkolnictwa wyższego, drugi z kolei  postuluje
rozwój  gospodarki  opartej  na  wiedzy.  Jednak  w  żadnym  z  tych
dokumentów nie znajduje się omówienie funkcji i zadań bibliotek. Stąd też
w  celu  realizacji  założeń  Deklaracji  Bolońskiej i  Strategii  Lizbońskiej,
stworzono Strategię rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2020
oraz  Strategię rozwoju  społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku
2013. Wyszukiwanie informacji uznano za jedną z najbardziej niezbędnych
umiejętności  na rynku  pracy.  Stąd też  zadaniem bibliotek  jest  i  będzie
dążenie  do  aktywnego  uczestnictwa  w  kształceniu  użytkowników
informacji.

Ważnym  czynnikiem  zmian  w  obszarze  edukacji  akademickiej  są
technologie  informacyjne,  które  opanowały  i  zdominowały  obszar
codziennej praktyki bibliotekarskiej, między innymi w szkołach wyższych.
Informatyzacja  działalności  bibliotecznej  w  istotny  sposób  uatrakcyjniła
usługi  tych  instytucji.  W  dobie  coraz  powszechniej  stosowanych
współczesnych technologii  informacyjnych, coraz bardziej wymagających
pracowników  naukowych  i  studentów,  biblioteka  pełni  zadania  ośrodka
informacji naukowej, wyposażonego w dziedzinowe serwisy informacyjne,
z  nieograniczonym  dostępem  do  internetowych  baz  danych.  Nową
inicjatywą w działalności  dydaktycznej  w szkole  wyższej  jest  obecnie  e-
edukacja.  Jeśli  polskie  uczelnie  skorzystają  z  takiej  formy  nauczania,
wówczas  biblioteki  zmuszone  będą  do  udostępniania  w  formie
elektronicznej pakietów dydaktycznych [14]. Dynamiczny rozwój Internetu



oraz  oferowanych  w  nim  usług  wyszukiwawczych,  a  także  możliwość
dostępu do różnorodnych dokumentów i kolekcji elektronicznych stanowi
nowe wyzwanie  dla  bibliotek,  szczególnie  ważne wobec udziału  w tych
procesach aktywnych użytkowników bibliotek szkół wyższych. Wieloletnie
doświadczenie  bibliotekarzy  z  tych  placówek  w  gromadzeniu  i
udostępnianiu różnych typów dokumentów upoważnia ich do oferowania
nie  tylko  zbiorów  gromadzonych  lokalnie  w  bibliotece,  ale  także  do
promowania  usług  obejmujących  wyszukiwanie  i  udostępnianie  szeroko
rozumianej  informacji  elektronicznej,  a  także  do  tworzenia  własnych
bibliotek cyfrowych [16].

Odpowiadając  na  potrzeby  użytkowników  biblioteki  wykorzystując
media  elektroniczne i  sieciowe systemy informacyjne,  stworzyły  własne
witryny  internetowe  i  podjęły  współpracę  sieciową.  Większość  bibliotek
akademickich  wytworzyła  zupełnie  nowy  model  swego  funkcjonowania,
wychodząc  poza  określony  czas  i  przestrzeń,  charakterystyczne  dla
biblioteki tradycyjnej i zaoferowały swym użytkownikom sieciowym usługi
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W ten sposób powstał i rozwija
się  hybrydowy  model  polskiej  biblioteki  akademickiej,  stanowiący
połączenie  modelu  biblioteki  tradycyjnej  z  elementami  biblioteki
elektronicznej [12].

Jak  podaje  Grażyna  Piotrowicz  [13]  większość  polskich  bibliotek
akademickich  osiągnęła  obecnie  etap  rozwoju  biblioteki  hybrydowej.
Formuła  biblioteki  hybrydowej,  „wykorzystującej  zarówno  przestrzeń
wirtualną,  jak  i  fizyczną,  oferująca  dostęp  do  szeregu  drukowanych  i
elektronicznych  źródeł”  –  wydaje  się  najlepiej  odpowiadać  potrzebom
użytkowników współczesnych bibliotek akademickich, stwarzając zupełnie
nową jakość w dziedzinie usług biblioteczno-informacyjnych.

Jak  wynika  z  badań przeprowadzonych  przez  Wandę Dziadkiewicz
oraz  Izabelę  Gajdę  i  Annę  Ptak,  dzisiejsze  biblioteki  akademickie
wprowadzają  potrzebne  zmiany  organizacyjne  najczęściej  poprzez
tworzenie  nowych  komórek  organizacyjnych  dodawanych  do  już
istniejących struktur.  We wszystkich bibliotekach zachowały się bowiem
jako podstawowe komórki organizacyjne działy związane z drogą książki:
gromadzenia  i  uzupełniania  zbiorów,  opracowania,  udostępniania  i
informacji.  Niekiedy połączono gromadzenie i  opracowanie zbiorów oraz
wyodrębniono  dział  druków  zwartych  lub  czasopism.  W  większości
bibliotek  powstała  komórka  organizacyjna  zajmująca  się  szeroko
rozumianą  komputeryzacją.  Niewiele  bibliotek  odważyło  się  na
przebudowę  całej  koncepcji  organizacyjnej.  Najczęściej  dokonują  tego
instytucje, które całkowicie zmieniają warunki swojego działania, jak np. w
przypadku  Biblioteki  Uniwersytetu  Warszawskiego,  w  wyniku  budowy
nowego gmachu [2; 5].

Podkreślić  jednak  należy,  że  następuje  zmiana  struktur
organizacyjnych  bibliotek  akademickich,  polegająca  na  odchodzeniu  od
hierarchicznych zależności modelu liniowego w kierunku struktur bardziej
spłaszczonych  (macierzowych,  sieciowych),  gwarantujących  lepszy
przepływ informacji  i  relacje interpersonalne,  zarówno w pionie,  jak i  w
poziomie. Struktury takie charakteryzują się mniejszą liczebnością bardziej
rozbudowanych oddziałów i większą dyspozycyjnością oraz elastycznością
pracowników w wykonywaniu prac na kilku stanowiskach [13].



Według  Jacka  Wojciechowskiego  [17],  aby  biblioteka  akademicka
sprawnie  działała  i  odpowiadała  potrzebom  użytkowników  trzeba
optymalnie wykorzystać to, co już istnieje. Większość uczelni  dysponuje
siecią  bibliotek  wydziałowych  czy  instytutowych,  które  są  jednostkami
autonomicznymi  podlegającymi  wydziałom  lub  instytutom  i  raczej  nie
współdziałają  ze sobą. Nie daje  to należytych efektów współpracy i  nie
zapewnia optymalnego wykorzystania możliwości. 

Najlepszym  rozwiązaniem  wydaje  się  stworzenie  megabiblioteki
obsługującej wszystkich. Taka biblioteka może być wydajna, dostępna i nie
generuje niepotrzebnych kosztów. Powstanie takich bibliotek w warunkach
Polskich jest możliwe, lecz trudne do zrealizowania. Korzystne jest także
stworzenie  prawdziwej  sieci  bibliotek,  czyli  scalenie  bibliotek  z  jednej
uczelni w organizacyjną i finansową całość przyporządkowaną bibliotece
głównej [18].

Podsumowując  należy  podkreślić,  że  biblioteki  uczelniane  są
organizacyjnie związane ze strukturą macierzystej uczelni, a także pełnią
funkcję  bibliotek  publicznych.  Odgrywają  także  znaczącą  rolę  w
kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, realizowaną poprzez usługi
informacyjne i edukacyjne. Biblioteki akademickie w drodze przekształceń
ewolucyjnych dokonują  zmian strukturalnych i  organizacyjnych tak,  aby
podnieść  skuteczność  i  efektywność  działania  oraz  jak  najlepiej  służyć
użytkownikom.
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Katarzyna Mikołajczyk1

Tomasz Piestrzyński2

Analiza czasu pracy jako narzędzie wspomagające proces
zarządzania

w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

Czas  pracy  jest  od  wielu  lat  przedmiotem  zainteresowania
zarządzających  procesem  pracy.  Stanowi  podstawę  do  obliczenia
wynagrodzenia,  jest  miarą  efektywności  i  produktywności  pracownika.
Właściwe  wykorzystanie  czasu  jest  wyzwaniem  dla  kadry  kierowniczej.
Współcześnie ocenia się, że im bardziej rozwinięte jest społeczeństwo, tym
wyżej ceniony jest czas pracownika. Jest on rozpatrywany w kategoriach
ekonomicznych,  a  jego  wartość  przewyższa  koszty  zużycia  maszyn,
materiałów i energii.

Zarządzanie to  „zestaw  działań  (obejmujący  planowanie  i
podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, tj. kierowanie ludźmi
i kontrolowanie), skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe,
rzeczowe  i  informacyjne)  i  wykorzystywanych  z  zamiarem  osiągnięcia
celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny” [1, s. 6].

Jednym z najważniejszych zasobów organizacji jest czas, który obok
zasobów  ludzkich,  finansowych  i  materialnych  można  rozpatrywać  z
punktu widzenia czterech podstawowych funkcji zarządzania:

 planowania,
 organizowania,
 kierowania,
 kontroli.
Planowanie polega  na  wyznaczaniu  celów  działania,  które  są

niezbędne  do  funkcjonowania  każdej  organizacji.  Czas  pracy
wykorzystywany  według  planu  zmniejsza  ludzki  wysiłek,  zwiększa
produktywność  pracy  oraz  pozwala  zaoszczędzić  cenne  minuty.  Chroni
przed  nawarstwianiem się  zadań  w  jednym okresie  i  bezczynnością  w
innym.  Realizując  zadania  w  wyznaczonym,  planowym  harmonogramie
zapobiega się chaotyczności, która sprzyja powstawaniu błędów.

Organizowanie to  proces  obejmujący  działania  zmierzające  do
grupowania  oraz  przydzielania  różnego  rodzaju  zasobów,  w  tym  pracy
zatrudnionych  ludzi,  ze  względu  na  funkcje,  jakie  mają  spełniać  w
organizacji.  Właściwa  organizacja  czasu  pracy  jest  niezbędna  do
wykonania ustalonych i przyjętych planów. Wpływa na efektywność pracy
całej  organizacji.  Dobrze  przemyślana  zmniejsza  prawdopodobieństwo
niepowodzenia oraz pozwala osiągnąć ustalone cele.

Kierowanie określa,  w  jaki  sposób  można  oddziaływać  na
pracowników, jak ich motywować, żeby zaangażowani w pracę realizowali
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wyznaczone  im  zadania  w odpowiednim  czasie.  Dla  kadry  kierowniczej
oznacza  doradzanie  pracownikom  i  koordynowanie  ich  pracy,  przy
uwzględnianiu  potrzeb  i  aspiracji  ludzkich.  Najważniejszym  elementem
funkcji  kierowniczej  jest  motywowanie  pracowników,  które  polega  na
stworzeniu  określonych  bodźców  wywołujących  pożądane  zachowania.
Czas pracy jest tego idealnym przykładem, gdyż należycie wykorzystany
pobudza do działania i pozwala na osiągnięcie sukcesu.

Kontrola jest  procesem,  który  polega  na  porównywaniu
zaplanowanego  czasu  realizacji  zadań  z  rzeczywistym  czasem  ich
wykonania  w  celu  sprawdzenia,  czy  praca  jest  zgodna  z  przyjętym
harmonogramem, ilością i jakością. W sytuacji, gdy jakaś część zadań nie
została wykonana w terminie, konieczna jest identyfikacja przyczyn oraz
wprowadzenie  działań  korygujących.  Kontrola  czasu  ułatwia  wykonanie
pracy w taki sposób, aby były osiągnięte cele organizacji.

Z uwagi na fakt, że czas jest jednym z najcenniejszych dóbr każdej
organizacji, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi się szczegółową
analizę  jego  wykorzystania.  Wykonywana  jest  w  każdym  miesiącu  za
pomocą  przygotowanego  formularza,  który  wypełniają  kierownicy
oddziałów. Formularz zawiera informacje dotyczące liczby dni roboczych,
czasu nominalnego czyli  liczby godzin zgodnych z umową o pracę oraz
czasu  rzeczywistego  czyli  liczby  godzin  pracy  pracownika.  Czas
rzeczywisty  podzielony  jest  na  okres  obejmujący  dyżur  bibliotekarza  i
prace wewnętrzne (niezwiązane z obsługą czytelników). Ponadto formularz
ukazuje  dane  dotyczące  wszystkich  absencji  pracowników,  w  tym
zwolnień,  urlopów,  odbiorów  dni  wolnych  za  przepracowane  soboty  i
innych. Kolejnymi informacjami są: liczba osób potrzebnych na dyżury oraz
czas ich pełnienia.

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano dane zawarte
w formularzu za grudzień 2010 r. dotyczące Samodzielnej Sekcji Wolnego
Dostępu (tab. 1).

Tab. 1. Czas pracy i jego wykorzystanie w Samodzielnej Sekcji Wolnego
Dostępu

w grudniu 2010 r.

Oddział/Data SSWD
Grudzień
10

Liczba dni roboczych (pn.-pt.) 22

Liczba sobót roboczych 3

Nominalny czas pracy (h) 2864

Rzeczywisty czas pracy (h) 2254

Liczba etatów  16,5

liczba  dni  absencji
pracowników
zwolnie
nia

urlopy sobot
y

inn
e

8 godzin 14 11 23 29 0

7, 12 godzin 1 3 3 1 0

7 godzin 1 5 0 2 0

4 godziny 1 0 2 0 0

Liczba godzin pracy dziennie 130,2



Liczba godzin dyżuru w miesiącu 1800

Liczba godzin dyżuru dziennie (pn.-pt.) 12
Liczba  pracowników  pełniąca  dyżury
(pn.-pt.)

12

Liczba  osobogodzin  dyżuru  dziennie
(pn.-pt.)

72

Liczba  godzin  pracy  wewnętrznej
dziennie (pn-pt)

52,2

Liczba godzin dyżuru dziennie (sob.) 12
Liczba  pracowników  pełniąca  dyżury
(sob.) 9

Liczba  osobogodzin  dyżuru  dziennie
(sob.) 72

Liczba pracowników z  innych  działów
na dyżurach sobotnich 7

Źródło: opracowanie własne

Z powyższej tabeli wynika, że Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu
w grudniu 2010 r. pracowała w składzie 17 osób przez 25 dni, umożliwiając
korzystanie  czytelnikom  ze  zbiorów  przez  300  godzin.  Czas  nominalny
wyliczony dla całej sekcji  zgodnie z art. 130 § 1 kodeksu pracy wyniósł
2864  godziny,  a  rzeczywisty  2254  godziny,  co  stanowi  79%  czasu
nominalnego. Powstała różnica jest efektem nieobecności pracowników w
wyniku 144 godzin zwolnień lekarskich, 213 godzin urlopu oraz 253 godzin
wolnego za przepracowane soboty. W ciągu całego miesiąca do pełnienia
dyżurów potrzebne były 264 osoby od poniedziałku do piątku oraz 27 osób
w soboty. Łącznie przepracowały one na dyżurach 1800 godzin, z czego 56
godzin  dyżurowali  pracownicy  innych  oddziałów.  Potencjalny  czas
przeznaczony na prace wewnętrzne wyniósł  1280 godzin,  natomiast  po
odjęciu dyżurów już tylko 502 godziny.

Interpretując  wyniki  należy  jednoznacznie  stwierdzić,  że  czas
przeznaczony na zadania pozadyżurowe był znacznie ograniczony. Wynika
to głównie z:

 wysokiej absencji,
 niskiego  zaangażowania  w  dyżury  przez  pracowników  innych

oddziałów,
 dużej liczby osób potrzebnych do pracy na dyżurach.

W związku z powyższym część zadań związanych z pracami wewnętrznymi
nie mogło być wykonanych w planowym czasie, ponieważ konieczne było
zapewnienie obsady na dyżurach do obsługi czytelników. Chcąc uniknąć
takich  sytuacji  w  przyszłości  i  efektywnie  zarządzać  czasem  pracy,
wprowadzono  w  Samodzielnej  Sekcji  Wolnego  Dostępu  szczegółowy
pomiar jego wykorzystania.

W  literaturze  przedmiotu  wyróżnia  się  trzy  podstawowe  metody
pomiaru czasu pracy: chronometraż, fotografię dnia pracy i obserwacje
migawkowe [2, s. 79-83, 255-260]. Są one zróżnicowane pod względem
praco-  i  czasochłonności  badania,  a  także  zastosowania  dla  różnego
rodzaju prac.

Chronometraż jest  najstarszą  z  metod  polegającą  na  ciągłej
obserwacji  i  dokładnym  pomiarze  czasu  wykonywania  kolejnych
elementów procesu pracy. Metoda ta stosowana jest przede wszystkim w



produkcji  i  służy do wyznaczenia optymalnego czasu i  tempa pracy dla
osiągnięcia maksymalnej wydajności i efektywności procesu produkcji.

Fotografia  czasu  pracy polega  na  ciągłej  obserwacji  i
rejestrowaniu  wszystkich  czynności  wykonywanych  na  stanowisku
(zarówno produktywnych jak i przerw). Metoda ta jest narzędziem analizy
wykorzystania  czasu  pracy  i  służy  wyeliminowaniu  luk  czasowych  oraz
poprawie  efektywności  działania.  Jest  ona  czasochłonna,  lecz  bardzo
dokładna.  Jej  odmianą  jest  samofotografia  dnia  pracy  polecana  w
badaniach pracy biurowej, gdyż mimo błędu wynikającego z subiektywnej
rejestracji  i  oceny  własnej  pracy  przez  pracownika,  jest  to  najlepszy  i
najłatwiejszy sposób ustalenia struktury dnia roboczego oraz czasu trwania
jego poszczególnych elementów.

Obserwacje  migawkowe polegają  na  wyrywkowej  rejestracji
czynności wykonywanych na wielu stanowiskach pracy. Obejmują szerszą
grupę pracowników kosztem dokładności badania. Istotnym elementem tej
metody  jest  właściwe  dobranie  prób  i  częstotliwości  pomiaru  według
wzorów  bazujących  na  zasadach  metody  reprezentacyjnej,  rachunku
prawdopodobieństwa i statystyce matematycznej.

Przestrzenie wolnego dostępu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
otwarte są dla czytelników od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-
20.00. Ze względu na specyfikę pracy w analizie uwzględniono tylko dni
robocze.  Praca  przebiega  dwuzmianowo.  I  zmiana  rozpoczyna  pracę
elastycznie  między  7.00-8.00  i  kończy  odpowiednio  po  8  godzinach,  II
zmiana pracuje od 12.00 do 20.00.

Wolny dostęp w Bibliotece  Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowany
jest  na  czterech  poziomach,  z  których  każdy  zawiera  księgozbiór  z
poszczególnych  dziedzin  wiedzy  uporządkowanych  według  Klasyfikacji
Biblioteki Kongresu USA:

piętro I – Literatura i Językoznawstwo, Pedagogika, Muzyka, Sztuki
Piękne

piętro II – Historia, Filozofia Psychologia, Religie
piętro III – Nauki Społeczno-Ekonomiczne i Polityczne
piętro IV – Prawo,  Geografia,  Nauki  Matematyczno-

Przyrodnicze, Medycyna,
Rolnictwo, Technika, Wojskowość i Żegluga

Na I i II piętrze dyżur prowadzony jest przez 2 osoby, a na III i IV piętrze
przez 4, co daje 6 osób na zmianę i 12 osób dziennie. Jest to spowodowane
nierównomiernym  obciążeniem  pracą  na  poszczególnych  piętrach.
Natężenie pracy w strefie wolnego dostępu wyrażone w liczbie woluminów
włączanych  na  półki,  nie  jest  uzależnione  od  wielkości  księgozbioru  na
piętrze,  ale  od  liczby  czytelników  korzystających  z  poszczególnych
dziedzin (rys. 1). Pośrednio liczbę tę można wyrazić poprzez zsumowanie
liczby  studentów  wydziałów  Uniwersytetu  Łódzkiego  jako  potencjalnych
czytelników poszczególnych dziedzin na piętrach. Odniesienie czytelnictwa
w BUŁ wyłącznie do studentów jest pewnym uproszczeniem, jednak jako
główni odbiorcy usług bibliotecznych są oni grupą reprezentatywną.

Rys. 1. Zależność pomiędzy liczbą książek na półkach, potencjalną liczbą
czytelników i wielkością pracy (liczba woluminów włączanych na półki) na

poszczególnych piętrach wolnego dostępu
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W  Samodzielnej  Sekcji  Wolnego  Dostępu  bibliotekarzy  można
podzielić  na  dwa  typy  pracowników:  bibliotekarzy  dziedzinowych  oraz
administratorów  pięter.  Bibliotekarze  dziedzinowi  mają  za  zadanie:
tworzenie list zakupów dla Oddziału Gromadzenia w oparciu o przeglądane
oferty wydawnictw i księgarń, zapotrzebowanie studentów i pracowników
Uczelni  oraz własne doświadczenie zdobyte w kontakcie  z czytelnikami;
selekcjonowanie  wpływu  bieżącego  do  wolnego  dostępu  i  magazynu
zamkniętego; współpracować z kadrą naukową Uniwersytetu Łódzkiego w
celu rozpoznania potrzeb czytelniczych czy konsultacji oferty baz danych
kupowanych  przez  Bibliotekę;  dbać  o  informację  wizualną  i  ulotki
informacyjne w poszczególnych dziedzinach. Biorą także udział w dyżurach
oraz pracach dodatkowych.

Do  obowiązków  administratorów  pięter  należy  przede  wszystkim
szeroko pojęta obsługa czytelnika, czyli dyżur na piętrze. Odbywa się on w
godzinach pracy biblioteki na każdym z czterech pięter wolnego dostępu.
Podzielony jest  na połowę 8.00-14.00 i  14.00-20.00 dla  poszczególnych
zmian.

W ramach dyżuru pracownik ma obowiązek przygotować piętro do
pracy (otworzyć,  włączyć światła,  terminale i  komputer,  włączyć książki
pozostałe z poprzedniego dnia); służyć czytelnikowi informacją i pomocą;
włączać na bieżąco książki i czasopisma, z których czytelnicy korzystają na
miejscu;  włączyć zwroty  z  wrzutni,  wypożyczalni  i  czytelni;  utrzymywać
porządek  na  półkach;  wypożyczać  prezencyjnie  książki  z  magazynu
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zamkniętego (2 piętro); udostępniać celki do pracy indywidualnej (2 piętro)
oraz prowadzić bieżące statystyki.

Oprócz czynności ściśle związanych z dyżurem administratorzy mają
również  dodatkowe  stałe,  bądź  czasowe  prace  do  wykonania.  Są  to:
włączanie  wpływu  bieżącego,  pomoc  bibliotekarzom  dziedzinowym  w
przewożeniu książek z Oddziału Gromadzenia i do Oddziału Opracowania
Zbiorów,  selekcja  i  transport  książek  do  oprawy  i  zmiany  statusu  w
przypadku  pojawienia  się  wznowień  tytułów,  prowadzenie  statystyk,
kontrola księgozbioru, wyszukiwanie i sprawdzanie braków, uczestnictwo
w szkoleniach z baz danych, prowadzenie szkoleń bibliotecznych, opieka
nad praktykantami,  tworzenie bazy Narodowego Zasobu Bibliotecznego,
analiza wypożyczeń księgozbioru wieloegzemplarzowego „W”, współpraca
z innymi oddziałami Biblioteki np. przy tworzeniu wystaw czy organizacji
konferencji.

Badanie  czasu  pracy  w  Samodzielnej  Sekcji  Wolnego  Dostępu
przeprowadzono za pomocą uproszczonej samofotografii dnia roboczego.
Jest  to  metoda  właściwa  dla  pracy  biurowej  i  usługowej,  gdzie  czas
wykonywania  czynności  nie  jest  zależny  wyłącznie  od  pracownika,  ale
także w przypadku biblioteki od natężenia ruchu czytelniczego i nie jest do
końca przewidywalny. Ponadto objęcie szczegółową obserwacją wszystkich
pracowników nie  było  możliwe  ze  względu  na  ich  liczbę  i  rozproszenie
stanowisk pracy. Badanie prowadzono przez 5 kolejnych dni roboczych w
dniach  6-10.12.2010  r.,  aby  przedstawić  możliwie  najdokładniej
statystyczny dzień pracy. Pracownicy otrzymali  tabelę (tab. 2),  w której
zapisane były czynności wykonywane w trakcie dnia roboczego oraz czas
pracy w podziale na okresy 15-minutowe.

Tab. 2. Arkusz badania czasu pracy w SSWD



Źródło: opracowanie własne

Zadanie pracowników polegało na zaznaczeniu ”X” w odpowiedniej
kratce czynności, które zostały wykonane w danych kwadransach. Uznano,
że charakter pracy w Samodzielnej  Sekcji  Wolnego Dostępu pozwala na
uproszczenie  obserwacji,  ponieważ  część  czynności  np.:  tworzenie  baz
danych  i  list  zakupów,  selekcja  wpływu  bieżącego  czy  szkolenie
biblioteczne trwają nie krócej niż 15 minut, niektóre zaś wykonywane są
równocześnie  i  trudno  byłoby  obliczyć  rzeczywisty  czas  ich  trwania.
Ponadto celem analizy jest wychwycenie ewentualnych luk czasowych –
okresów,  w  których  nie  wykonuje  się  żadnych  prac  oraz  wskazanie



zależności,  a  nie  obliczenie  rzeczywistego  czasu  wykonywania
poszczególnych czynności.

Arkusze  z  wynikami  badań  zostały  zsumowane  w  jednej  tabeli
zbiorczej. Wzięto pod uwagę tygodniowy okres nie przeliczając danych na
1 statystyczny dzień. Pierwszy etap analizy polegał na porównaniu liczby
obecnych  pracowników  z  liczbą  wykonywanych  przez  nich  czynności  w
dniu roboczym (rys. 2).

Najwięcej  pracowników  (53-62)  jest  między  godziną  12:00-15:00
wtedy,  kiedy  w  Bibliotece  przebywają  dwie  zmiany.  Natomiast
maksymalna  liczba  czynności  (73-107)  przypada  pomiędzy  godzinami
12:00-18:00.  Analizując  te  dane  jednoznacznie  widać  nierównomierne
natężenie pracy.  Wzrost liczby wykonywanych czynności  od godziny 12
spowodowany jest obecnością pracowników obu zmian i nie ma wyraźnych
dysproporcji pomiędzy badanymi wartościami, natomiast od godziny 15:00
z powodu zakończenia pracy I  zmiany, obciążenie pracowników wzrasta
niemal dwukrotnie.

Rys. 2. Liczba pracowników i liczba wykonywanych czynności w dniu
roboczym w SSWD
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Kolejną  widoczną  anomalią  jest  niewykorzystanie  czasu  pomiędzy
godziną  7:00-8:00.  Chcąc  wnikliwiej  przeanalizować  wyżej  wymienione
zjawiska, podzielono czynności na dyżurowe i pozadyżurowe (rys. 3).

Rys. 3. Liczba pracowników i wykonywanych czynności w dniu roboczym w
SSWD
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Z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  pracownikom  Samodzielnej
Sekcji  Wolnego  Dostępu  czas  wypełniają  przede  wszystkim  czynności
dyżurowe.  Najwięcej  jest  ich  między  godziną  14:00-17:45  (74-98).
Wymaga to ogromnego nakładu pracy i wysiłku II zmiany. Liczba czynności
dyżurowych wykonywanych w tym okresie jest średnio dwa razy większa
niż  do  godziny  13:00.  Drugą  grupę  zadań  stanowią  czynności
pozadyżurowe, które wykonywane są głównie między 8:00-10:30 i 12:00-
15:00. Ich realizacja jest możliwa z uwagi na niski udział prac dyżurowych
w godzinach  porannych  oraz  zwiększoną  liczbę  osób  obecnych  między
godziną  12:00-15:00.  Takie  rozwiązanie,  sprzyja  równomiernemu
rozłożeniu  pracy,  jednak  nie  eliminuje  ogromnego  jej  natężenia  w
godzinach  popołudniowych.  Z  uwagi  na  ten  fakt  konieczne  jest
przeanalizowanie  poszczególnych  czynności  wykonywanych  w  czasie
dyżuru.

Rysunek  4  przedstawia  wszystkie  czynności  związane  z  dyżurem,
wykonywane przez pracowników Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu w
dniu roboczym. Ich największa liczba związana jest z obsługą czytelnika w
godzinach 14:15-18:00 (38-55).



Rys. 4. Liczba poszczególnych czynności wykonywanych na dyżurze w dniu roboczym w SSWD

0

10

20

30

40

50

60

7.01-

8.00

8.01-

9.00

9.01-

10.00

10.01-

11.00

11.01-

12.00

12.01-

13.00

13.01-

14.00

14.01-

15.00

15.01-

16.00

16.01-

17.00

17.01-

18.00

18.01-

19.00

19.01-

20.00

przygotowanie piętra włączanie książek na półki porządk. i kontr. księgozb.

obsługa wrzutni, czytelń, wypoż. obsługa czytelnika udostępnianie zasobów z magazynu

Źródło: opracowanie własne



Kolejną znaczącą czynnością, stanowiącą o dużym natężeniu pracy
jest  włączanie  książek  na  półki.  Pomiędzy  godzinami  13:15-19:30
utrzymuje  się  ona  na  względnie  stałym  poziomie  (22-41).  Większość
książek włączanych na II zmianie to zbiory wolnego dostępu udostępniane
na miejscu (stanowią  one niemal  50% książek  włączanych w badanym
okresie)  –  są  ściśle  związane  z  obecnością  czytelników.  Zwroty  z
wypożyczalni, wrzutni i czytelni to dodatkowe 14% całego ruchu zbiorów
na piętrach (tab. 3).

Tab. 3. Liczba książek i czasopism włączanych na półki w wolnym dostępie 
(dane 6-10.12.2010)

czynności

pracownicy

Książki
udostępniane na

miejscu

Zwroty z wrzutni,
wypożyczalni,

czytelni
Suma

I zmiana 2780 24% 1690 14,6 % 4470
II zmiana 5471 47,2 % 1651 14,2 % 7122

Suma 8251 71,2 % 3341 28,8 % 11592

Źródło: opracowanie własne

Liczba pozostałych czynności jest nieznaczna (nie przekracza 12 w
okresach  15-minutowych)  i  w  związku  z  powyższym  nie  ma  istotnego
wpływu na wielkość pracy. Ponadto należy również zauważyć, że między
godzinami 7:00-8:00 nie są wykonywane żadne czynności dyżurowe.

Zadania wewnętrzne wykonywane są przeważnie do godziny 15:00.
Spowodowane jest to mniejszą liczbą czynności dyżurowych w godzinach
przedpołudniowych.  Rozwiązanie  takie  świadczy  o  racjonalizacji
wykorzystania  czasu  pracy  przez  pracowników  Samodzielnej  Sekcji
Wolnego Dostępu. W związku z tym faktem czynności merytoryczne nie
zostały poddane szczegółowej analizie.

Podsumowując analizę wykonywanych czynności można przedstawić
następujące wnioski: 

1. Czynności  dyżurowe są nierównomiernie  rozłożone  w trakcie  dnia
roboczego,  co  jest  związane  ze  zróżnicowanym  nasileniem  ruchu
czytelników;

2. Czynności pozadyżurowe wykonywane są we właściwym czasie,  w
którym występuje mniejsze nasilenie pracą dyżurową;

3. Zaobserwowano lukę czasową występującą pomiędzy godziną 7:00-
8:00;

4. Stwierdzono zbyt małą liczbę pracowników II zmiany.
Przedstawione  fakty  mają  znaczący  wpływ  na  nasilenie  i  efektywność
pracy.

Czynności dyżurowe są ściśle związane z obsługą czytelnika, jednak
nie wszystkie trzeba wykonywać na bieżąco.  Bibliotekarze Samodzielnej
Sekcji Wolnego Dostępu mają 24-godziny na włączenie na półkę zwrotów z
wrzutni,  wypożyczalni  i  czytelni,  w  związku  z  tym  istnieje  możliwość
przesunięcia  tej  części  pracy  ze  zmiany  popołudniowej  na  poranną.
Efektem  byłoby  zrównoważenie  liczby  włączanych  książek  na  obu



zmianach (I  zmiana niecałe  53%,  druga –  47%;  tabela  3).  Rozwiązanie
takie nie eliminuje problemu dysproporcji pomiędzy liczbą pracowników a
liczbą czynności przez nich wykonywanych na poszczególnych zmianach,
ale  w  pewnym  stopniu  zmniejsza  te  różnice.  Powstała  luka  czasowa
powinna być wykorzystana na działalność pozadyżurową, zaś zwiększenie
liczebności pracowników II zmiany można uzyskać poprzez:

 Zmianę  przepisów  dotyczących  czasu  pracy  (doby  pracowniczej).
Obecnie pracownicy podzieleni są na dwie zmiany i przychodzą do
pracy przez tydzień rano i przez tydzień po południu. Dodatkowo jest
to niezwykle  uciążliwe np.  dla  pracowników uczących się  języków
obcych, studiujących i opiekujących się dziećmi. W istocie usunięcie
istniejącego  systemu  pracy,  sprawiłoby  że  w  przypadku  absencji
pracownika II  zmiany można incydentalnie  wypełnić  tę lukę  przez
pracownika  zmiany  porannej.  Nie  spowodowałoby  to  konieczności
przyjścia tego pracownika na II zmianę do końca tygodnia. 

 Wprowadzenie dodatkowej zmiany od 10:00 do 18:00. 
 Wprowadzenie  konieczności  przychodzenia  do  pracy  na  II  zmianę

częściej niż co drugi tydzień.
 Zwiększenie liczby etatów w Samodzielnej Sekcji Wolnego Dostępu.
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Grażyna Zielińska1

Drama narzędziem w dialogu interpersonalnym na rzecz
właściwej komunikacji w bibliotece akademickiej

Rozwiązywanie  wszelkich  konfliktów  w  bibliotekach  akademickich
między  pracodawcą  bądź  przełożonymi  a  pracownikami  metodą
psychologiczną (Porozumiewanie Bez Przemocy PBP, analiza transakcyjna
Erica  Berne)  i  pedagogiczną  (drama,  dramoterapia,  bibliodrama,
socjodrama,  artedrama,  arteterapia,  bajkoterapia,  Teatr  Forum,  Teatr
Edukacyjny)  jest  przykładem  na  to,  jak  można  szukać  sposobu  na
prawidłowe, pozytywne, kreatywne stosunki interpersonalne a w efekcie
prowadzić  twórczą  współpracę  pomiędzy  zarządzającymi,  pracownikami
oraz  użytkownikami.  Drama jako  narzędzie  pomocne  w  dialogu
interpersonalnym  jest  połączeniem  różnych  sposobów  i  metod  pracy
sprzyjającym uzyskaniu pozytywnej komunikacji. Drama jak i socjodrama
proponuje  zarówno  dialog  wzmocniony  przez  podwyższoną  świadomość
istnienia  kanałów  komunikacji  poza  językiem werbalnym,  jak  i  poprzez
możliwość wykorzystania zrozumienia efektów tego podwyższonego stanu
w  bezpośredniej  styczności  z  innymi  uczestnikami.  Bajkoterapia,
arteterapia i bibliodrama w sposób szczególny pozwalają zgłębić emocje,
dzięki takim narzędziom jak metafora, atrybuty, symbole, opowieści, bajki.
Metoda  ta  owocuje  rozwojem  osobistym  pracownika  w  zakresie
komunikacji z drugą osobą bez pojawiania się lęku.

Długoletnia  praca  w  bibliotece  uniwersyteckiej,  obserwacje  i
pragnienie rozpowszechnienia postawy „bez przemocy”, „walki bez walki”
wywołały refleksję, iż istnieje potrzeba nieustannych szkoleń i edukacji, w
celu  uzyskania  doskonalszej  komunikacji  interpersonalnej  na  liniach:
dyrekcja – pracownicy, pracownicy – czytelnicy. Edukacja rozumiana jest
tu przez autorkę jako rozwój osobowości  pod wpływem wybranego typu
relacji  pomiędzy dwojgiem ludzi  na metaforycznym przykładzie:  „języka
żyrafy” i „języka szakala”.

Dlaczego  efektywna  komunikacja  interpersonalna  jest  tak  bardzo
istotna, szczególnie w bibliotece akademickiej? Poszerzenie świadomości
mechanizmów  komunikacyjnych,  rozwijanie  umiejętności  komunikacji
interpersonalnej  i  poznanie  zasad  skutecznej  komunikacji  powinno  być
podstawą dla każdego pracodawcy, pracownika i użytkownika. Jaka istnieje
faktyczna  w  tym  zakresie  świadomość,  kto  zastanawia  się  podczas
porozumiewania  się  (np.  w  zespole  zarządzających),  czym  jest
komunikacja,  na  czym  polega  stosowanie  komunikacji  niewerbalnej,
zachowań ludzi w celu pozyskania i przekazania jak najlepszych informacji
oraz  czym  jest  wpływ  na  zachowanie  odbiorcy?  Porozumiewanie  się
jednostek,  grup  odbywa  się  na  różnych  poziomach  przy  użyciu
zróżnicowanych  środków.  Czy  w  praktyce  stosuje  się  komunikację
jednokierunkową lub dwukierunkową adekwatnie do sytuacji? Czy znane

1 dr  Grażyna  Zielińska,  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Toruniu,  e-mail:
g.zielinska@bu.uni.torun.pl



są  konteksty  fizyczne,  historyczne,  psychologiczne  czy  kulturowe?  Aby
sprawnie  przeprowadzić  dialog,  trzeba  być  świadomym  również  barier
komunikacyjnych  (stereotypy,  wybiórczość),  barier  wewnętrznych
(osądzanie, decydowanie za innych, blokady językowe), barier opartych na
charakterze  fizycznym  i  psychologicznym  (utrudnienia  percepcyjne,
przekonania na temat innych osób). Czy istota porozumiewania się mową
ciała,  słowem,  intonacją  głosu  jest  właściwie  zrozumiana  i  w  jakim
zakresie?  Czy  właściwie  operujemy  pytaniami  otwartymi  i  zamkniętymi
(nie  manipulując)?  Czy  dobrze  stosujemy  pytania  precyzyjne,  które
umożliwiają pokierowanie dyskusją, zapobieganie „ględzeniu”,  uzyskanie
argumentów,  fachowych  odpowiedzi,  wciągniecie  w  dyskusję?  Czy
stosujemy  parafrazę  (która  nie  powinna  zawierać  interpretacji,
podsumowań rozwiązań problemu) i odpowiednio ją wykorzystujemy oraz
wiele innych sposobów pozytywnej komunikacji?

Moda  (również  w  Polsce),  czy  bardziej  potrzeba,  na  „efektywną
komunikację  interpersonalną”  wprowadzana  w  wielu  instytucjach  wśród
pracowników i dyrektorów powoduje podnoszenie kwalifikacji i zwiększenie
wymagań  w  stosunku  do  wszystkich  zatrudnionych  pracowników.
Rozumienie i znajomość mechanizmów ludzkiego zachowania, np. agresji,
ośmiela pracowników do egzekwowania swoich praw, co wcale nie ułatwia
zarządzania. Wnoszenie ludzi na coraz wyższy stopień rozwoju wymusza
relacje  współpracy  i  wzajemnego  zrozumienia  na  określonym  poziomie
samodyscypliny.  Praca  naukowa  w  bibliotekach  akademickich  jest
koniecznością i elementarnym wymogiem oraz powinna być równoważna z
obowiązkami  na  rzecz  usług  bibliotecznych.  Istotna  tu  jest  świadomość
tego,  jaką  rolę  odgrywa dana specjalistyczna  biblioteka  i  idąca  za  tym
właściwa polityka kadrowa. Biblioteka naukowa jest biblioteką wyjątkową,
o konkretnym wizerunku, który nieustannie musi być kreowany, poprzez
właściwe  działania  naukowe  oraz  promocję  ich  wyników.  „Jeśli  jest
biblioteką  akademicką,  jej  wizerunek  powinien  być  budowany  do
środowiska  akademickiego” [25,  s.  15-18].  Wizerunek  biblioteki  z
pewnością  nie  kształtuje  się  po  kilku  działaniach propagandowych.  Bez
znajomości  celu  i  misji  oraz  świadomości,  na  czym  polega  tożsamość
biblioteki, trudno jest utrzymać właściwy naukowy charakter tej instytucji.
„Tożsamość  bibliotek  to  zespół  cech,  które  decydują  o  jej  istocie,
indywidualności oraz specyfice, które, podobnie jak kultura organizacyjna,
są widoczne lub niewidoczne i  wyznaczają wyznawane wartości” [32,  s.
183].

Dlaczego  wybór  odpowiedniego  dyrektora  jest  tak  istotny  w
zmieniającym  się  otoczeniu?  Współczesny  bibliotekarz  ma  większą
świadomość, aspiracje zawodowe, otwartość na ludzi i świat. Dyrektor nie
powinien  wybierać  autokratycznego  modelu  zarządzania,  opartego  na
strachu. Wiedza wywiera wpływ na kształtowanie wiadomości  i  potrzeb.
Surowe reguły instytucji publicznych często nie pomagają bibliotekarzowi
obsługiwać czytelnika z zadowoleniem i radością służenia swą pracą na
rzecz innych. Mimo to pracownicy wykazują maksymalnie dużo dobrej woli,
by  „zadowalać”  klienta-czytelnika.  Bibliotekarze  coraz  rzadziej  tolerują
zarządzanie oparte na strachu. Nie wystarcza już tłumaczenie sztywnych
zasad  dotyczących  instytucji  czy  starych  przepisów  mylnie
interpretowanych,  np.  „takie  jest  dobro  uczelni”,  „taka  jest  polityka



kadrowa  biblioteki  uniwersyteckiej”.  W  bibliotekach  akademickich  z
pewnością  nie  sprawdza  się  typ  surowego  autokraty,  obrażającego
pracowników i nie szanującego ludzi. Nie lubienie ludzi, zastraszanie ich,
nie  odczytywanie sygnałów płynących od pracowników i  nieumiejętność
dostosowywania  do  nich  stylu  zarządzania  musi  doprowadzić  do
zakończenia rzekomo „twórczej pracy” dyrektora, która jest destrukcyjna,
a skutki której są później długo odczuwalne.

Dlaczego wybór  właściwego  dyrektora  biblioteki  akademickiej  jest
taki  ważny  również  w  kontekście  rozumienia  „tożsamości  biblioteki”?
Dyrektor pełni funkcję z zakresu szeroko rozumianej służby publicznej, o
której  mowa  w  art.  60  Konstytucji  RP2.  Dyrektor  powoływany  jest  z
konkursu. Z doświadczenia wiemy, że jego zasady powinny być zmienione
poprzez nowy postulat wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
dotyczący  kompleksowej  zmiany  rozporządzenia  w  sprawie  konkursów.
Obecnie obowiązujące zasady nie regulują tego postępowania w sposób
należyty,  z  czego  dodatkowo  wynikają  niekorzyści  dla  pozytywnego
wizerunku biblioteki  akademickiej.  Wizerunek biblioteki  kształtują ludzie:
dyrektor, pracownicy i jej wieloletni użytkownicy. Czytelnicy, postrzegają
usługi  biblioteczne  poprzez:  dostęp,  komunikację,  kompetencje,
uprzejmość, wiarygodność, niezawodność, bezpieczeństwo, konkretyzację,
zrozumienie,  znajomość  klienta  [26].  Każda  organizacja  świadomie  czy
nieświadomie wytwarza pewien obraz, mniej lub bardziej korzystny, który
określa jej tożsamość i wizerunek w środowisku [32, s. 15-18]. Wartości
tworzą  ludzie  pracy,  tworzą  również  opinie  wysnuwane  na  podstawie
kontaktów międzyludzkich. „Wyobrażenia te, o każdej bibliotece odrębnie i
o  całym bibliotekarstwie,  tworzą  się  sukcesywnie  i  komplementarnie  z
kolejnych kontaktów oraz przekazywanych sobie wzajemnie przez klientów
informacji” [28, s. 108].

Jak poprawić wizerunek biblioteki uniwersyteckiej? Czy można tego
dokonać poprzez doskonałe wdrożenie projektu plastycznego budynku tak,
by wnętrze zachęcało do przychodzenia  i  przebywania w tym gmachu?
Może  poprzez  perfekcyjną  informację  naukową?  Znamy  główne  cele
biblioteki  przyjaznej,  intuicyjnie  wiemy,  czego oczekuje  każdy  klient  od
każdego  usługodawcy,  a  szczególnie  pracownik  naukowy  i  student
szukający  informacji  naukowej.  Najważniejszym  wydaje  się  właściwe
połączenie  formy z  treścią,  kolorowego,  przyjaznego wnętrza  z  dobrym
oznakowaniem  graficznym  i  z  doskonale  przygotowaną  profesjonalną
obsługą. Z ludźmi, którzy potrafią z uśmiechem i życzliwością zaspakajać
potrzeby wszystkich czytelników merytorycznie i z należytym szacunkiem
dla drugiego człowieka, bez oceniania, pouczeń, zdziwienia, obgadywania.
Nawet  malkontentów,  zapracowanych,  niegrzecznych,  niemiłych,
niewykształconych,  niesympatycznych,  niekulturalnych,  negujących
wszystko  użytkowników  –  można  polubić  i  zachęcić  do  dalszego
korzystania  z  księgozbioru.  Zawsze  z  chęcią  niesienia  pomocy  łatwiej
zrozumieć  potrzeby  drugiej  osoby,  tym  bardziej,  że  każda  praca  jest

2 Wyrok Sądu z 18.12.2008 w Gorzów Wlkp.  oraz postanowienie sędziego W. Ryms w
postanowieniu  składu  7  NSA  z  11.12.2006  r.,  sygn.  I  OPS  4/O6,  z  czego  wynika,  że
stanowisko dyrektora można zaliczyć do służby publicznej.



wykonywana dla drugiego człowieka i  tylko w takim kontekście ma ona
sens najgłębszy [15]3.

W poszukiwaniu  właściwych  relacji  interpersonalnych  w  bibliotece
bardzo  pomocna  może  być  metoda  dramy,  umożliwiająca  ćwiczenie
twórczej  komunikacji,  będąca  narzędziem na rzecz  zmiany edukacyjno-
społecznej.  Metodę  tę  należy  zaliczyć  do  szczególnego  sposobu  pracy
ułatwiającego skuteczne porozumiewaniu się. Dobra  praktyka stosowania
dramy przez nauczycieli, pedagogów, terapeutów, artystów i animatorów
społecznych, sprawdzona w ramach kreatywnych projektów badawczych,
pomoże w warsztatach dla bibliotekarzy poprzez wykorzystanie elementów
teatru, które uczą wzajemnego dialogu i promują go przyczyniając się tym
samym do zmian indywidualnych i społecznych. Zarówno teoretycznie jak i
praktycznie znany jest potencjał teatru/dramy jako medium społecznego
dialogu,  dlatego  bibliotekarze  również  powinni  skorzystać  z  tego
specjalistycznego  doświadczenia.  Funkcja  teatru  jako  komunikacji
interaktywnej  nie  jest  taka  popularna  jak  np.  środek ekspresji,  głównie
aktorskiej. Celem warsztatów poświęconych właściwej komunikacji ma być
unaocznienie  użycia  takich  elementów teatru,  jak  wyobrażonej  postaci,
symbolicznego  ruchu,  przedmiotu,  maski,  słowa/tekstu  itd.,  które
pomagają  doświadczyć  dialogu,  tego  wewnętrznego,  z  różnorodnością
własnych pozycji JA, jak i tego z innymi/NIE-JA. Teatr jest specyficzną formą
rozmowy  o  treściach  nie  trywialnych,  prowadzących  do  konfrontacji
dotychczasowych schematów, konfliktu, negocjacji i innowacji.  Teatr taki
może  zainspirować  bibliotekarzy  do  własnych  poszukiwań  w  celu
uzyskania lepszej komunikacji i innowacji społecznej. Osią twórczości jest
tu konflikt,  a więc nie należy unikać konfliktów i  kłótni  w porozumieniu
między  ludźmi.  Kłócić  się  trzeba,  lecz  tak  by  rozmówcy  nie  czuli  się
atakowani, niezrozumiani i oceniani. Można komunikować się respektując
potrzeby obu stron z wzajemnym uszanowaniem.

Jak wykorzystać  metodę dramy, teatru forum, teatru edukacyjnego
czy metodę „Porozumienia Bez Przemocy” (PBP) w życiu bibliotekarza w
celu  osiągania  porozumienia  między  ludźmi,  szczególnie  w  pracy?
Przykładowo  w  bibliotece  akademickiej  taka  umiejętność  jest  bardzo
istotna  bowiem  pozwala  na  spokojną  współpracę  naukową,  na  rozwój
zawodowy,  dobrą  atmosferę,  którą  wyczuwają  czytelnicy  chętnie
spędzając czas w bibliotece. Pokojowy sposób kontaktowania się z drugim
człowiekiem  nie  wydaje  się  niczym  szczególnym,  czy  wyjątkowym.
Pozornie. Tam, gdzie przełożeni mają poczucie władzy i mocy, zachowują
się  wbrew  podstawowym  zasadom  współżycia  między  ludźmi,  a  wręcz
okazują  brak  podstawowych  kompetencji  kierowniczych.  Często  ich
agresywne zachowanie wyraża się w „języku szakala”. Niejeden dyrektor
biblioteki  czując  swoją  władzę  zachowuje  się  nietaktownie,  a  nawet

3„(…) W takim ujęciu znika jakby sama podstawa starożytnego rozwarstwienia ludzi wedle
rodzaju pracy przez nich wykonywanej. Nie oznacza to, że praca ludzka z punktu widzenia
przedmiotowego nie może i  nie  powinna być w ogóle wartościowana i  kwalifikowana.
Znaczy to tylko, że pierwszą podstawą wartością pracy jest sam człowiek — jej podmiot.
Wiąże się z tym od razu bardzo ważny wniosek natury etycznej: o ile prawdą jest, że
człowiek jest przeznaczony i powołany do pracy, to jednak nade wszystko praca jest „dla
człowieka”, a nie człowiek „dla pracy”. We wniosku tym dochodzi prawidłowo do głosu
pierwszeństwo podmiotowego znaczenia pracy przed znaczeniem przedmiotowym”.



niezgodnie  z  prawem.  „Inna  kultura”,  ucieczka  przed  pracownikami,
nieumiejętność kontaktowania się z nimi wynika z braku wiedzy i praktyki
w zakresie zarządzania dużą instytucją. Często też bierze się z nieradzenia
sobie ze sobą samym i  z ludźmi.  Nieopanowanie sztuki  rozmowy, braki
elementarnego wychowania i  wrażliwości  na drugiego człowieka wydają
się brakami „szkolnymi”, które w warunkach sprzyjających można szybko
uzupełnić. Jednak problem leży głębiej.

W  bibliotekach  akademickich,  tak  samo  jak  w  innych  miejscach
pracy,  powinny  odbywać  się  podstawowe  szkolenia  zawodowe,
pomagające  ludziom  we  wzajemnie  życzliwych  relacjach.  Sztuka
rozmawiania  pomaga  integrować  ludzi.  Uniwersalny  język  umożliwia
porozumienie  się  osób  różnych  środowisk.  Aby  osiągnąć  efekt  jedności
między ludźmi, połączono edukację – metodę amerykańskiego psychologa
zajmującego  się  rozwiązywaniem  konfliktów  interpersonalnych  poprzez
psychoterapię – z dramą, socjodramą, artedramą, teatrem forum i teatrem
edukacyjnym.

Jednym  z  bardzo  wielu  sposobów,  które  można  zastosować
praktycznie  dla  polepszenia  porozumiewania  się  pracowników,  zarówno
bibliotekarzy  jak  i  dyrekcji  bibliotek  uniwersyteckich  jest  metoda PBP –
Marshalla  Rosenberga.  Porozumiewanie  się  Bez  Przemocy (PBP)  to
pokojowy sposób kontaktowania się z drugim człowiekiem, którego można
nauczyć metodą dramy, odgrywając w rolach, w różnych scenkach różne
zachowania człowieka i ucząc się elementarnych zasad współżycia [23].
Teatr  forum zaś  może  doprowadzić  do  wspólnego  finału  w  spektaklu
zespołowym, znajdując najlepsze rozwiązanie dla wszystkich uczestników
szukających twórczych pomysłów i realizacji. Rosenberg, autor PBP, poleca
swoją metodę pracy na rzecz poprawy stosunków międzyludzkich. Zaleca,
by  język  agresji,  nietaktu,  obraźliwych  porównań,  sloganów,  zwany
„językiem  szakala”  zastąpić  łagodnością,  pozytywnym  zachowaniem,
pełnym  życzliwej  perswazji,  metaforycznie  nazwanym  przez  autora
metody „językiem żyrafy”.  „Język szakala” – zwierzęcego mordercy jest
językiem walki i konfliktów z innymi. Można go zastąpić „językiem żyrafy”
–  zwierzęcia  o  dużym  sercu  i  łagodności,  z  doskonałym  efektem
rozwiązywania  wszelkich  konfliktów.  Żyrafę  i  szakala  jako  symbole
zwierząt  można  doskonale  wykorzystać  w  parach  podczas  ćwiczeń
dramatycznych,  które  wprowadzają  powoli  w  „świat  zwierząt”,  w  świat
odmiennych  zadań  i  potrzeb.  Żyrafa  i  szakal  mające  reprezentować
przeciwstawne  postawy  i  różne  sposoby  komunikacji  pozwalają  dzięki
Marshallowi  Rosenbergowi  i  jego  teorii  na  temat  komunikacji  (PBP)
świadomie  nie  stosować  „języka  szakala”  –  przebiegłego  drapieżcy,
bezwzględnego  manipulatora,  sprzyjającego  konfliktom  i  przemocy,
pełnego ocen, sądów, oskarżeń, żądań, oczekiwań, atakującego osobę a
nie jej czyny. Osoba stosująca „język szakala” „wie lepiej” i narzuca innym
własne zdanie z wielkim przekonaniem [24].

„Język żyrafy” (długa szyja, wielkie serce) mówi natomiast o innej
perspektywie  spojrzenia  na  siebie  wzajemnie.  Symbol  „języka  serca”
opiera  się  na  wyrażaniu  uczuć  i  potrzeb,  szczerości,  serdeczności,
umiejętności  słuchania  innych,  próbie  usłyszenia  tego,  co  mówią.  Tylko
osoby komunikujące się w ten sposób budują relacje bezpieczne, wolne,
pełne empatii,  oparte na wzajemnym szacunku.  Ten model Rosenberga



realizowany w czterech etapach, połączony przez autorkę z metodą dramy
(gry dramowe dotyczące empatii) i metodą fenomenologiczną (Edyta Stein
i  jej  sposób  „wczucia”)  uczy  w  procesie  wyrażania  jak  i  odbioru
komunikatu. Powiedzenie o uczuciach (co naprawdę czuję), powiedzenie o
własnych  potrzebach  związanych  z  daną  sytuacją,  jasne  wyrażenie
potrzeby oraz próba powiedzenia, czego chcemy od innych – co chcemy,
aby było zrobione, a nie co sobie życzymy – jest podstawą w tej metodzie
[23].

Próbki języków, wzorców, schematów w świecie zachowań i postaw
międzyludzkich  oraz myślenia i  języka,  w którym operuje  się w świecie
bibliotekarzy prezentuje sztuka teatralna według Marcina Szczygielskiego,
w reżyserii Zbigniewa Lesienia – Wydmuszka (Teatr Płocki, 2011). Oddaje
ona  doskonale  atmosferę  dnia  codziennego  w  pracy  przeciętnego
bibliotekarza  i  uczy,  w  jakim  kierunku  powinny  zmierzać  nieuchronnie
elementarne zmiany.

Ćwiczenia,  warsztaty  i  zajęcia  podnoszące  komunikację  między
ludźmi, aby były skuteczne, powinny mieć „smak zabawy na poważnie”.
Dlatego  teatr  zdaje  się  zaspokajać  potrzeby  edukacyjne  i  sposób
wyrażania  emocji,  uczuć,  potrzeb,  najlepszych  rozwiązań,  propozycji
uczestników,  spotkań  kształcących  umiejętności  porozumiewania  się
między ludźmi. Teatr jest „uskrzydloną formą zabawy”, pomaga zrozumieć
już w ćwiczeniach dramowych mechanizmy, które często paraliżują ludzkie
pozytywne  działania.  Drama  w  tych  rozważaniach  wypełnia  lukę,
przechodzenia  od  metody  psychologicznej  do  pedagogicznej,  poprzez
ćwiczenia,  granie  „w  roli”,  szukanie  różnych  rozwiązań  dzięki  wielu
różnorodnym strategiom dramowym. Teatr forum z zastosowaniem dramy
jest  metodą,  która  pozwala  uczestnikom  zmierzyć  się  z  różnorodnymi
pomysłami zarządzania firmą, np. biblioteką przyjazną i  rozwojową oraz
nowoczesną. Osoby, które same doświadczą dialogu „na niby”, umownej
„gry na scenie”, będą bogatsze o sposoby rozwiązywania problemów oraz
zyskają odwagę i większą pewność siebie.

Zmiana,  jaka  zachodzi  podczas  stosowania  dramy  i  teatru,  ich
twórcza ekspresja jak i moc wyobraźni są innowacyjnymi narzędziami do
zmiany myślenia i postaw na rzecz lepszego uczenia się w zmieniającym
się świecie, w świecie negatywnych relacji i chaosie zmian społecznych.

Drama  jako  narzędzie  elastyczne,  stosowane  w  psychologii,  w
pedagogice, w teatrze – jako potężne narzędzie dialogu w procesie zmiany
społecznej,  jest  wciąż  niedoceniana.  Służy  wszystkim  ideologiom.
Obejmuje  dychotomie,  które  znajdują  się  w  nas  –  mediatorach,
społecznego i osobistego dialogu. Potencjał dramy jako angażującej formy
dialogu potrafi zmienić myślenie. Drama jest platformą do zmiany punktu
widzenia,  celu,  stylu  życia,  pracy.  Dostarcza  narzędzi  do  budowania
dialogu opartego na wzajemnym szacunku. Ukierunkowana na dialog łączy
idealistyczne i materialistyczne planety [13, s. 11]. „Drama działa poprzez
jakość  dwoistego  spojrzenia  tworzącego  dialog,  a  nie  poprzez  użycie
konkretnej ideologii” [13, s. 14]. Dzięki „jedności przeciwieństw” pozwala
wychodzić  „poza  dialog,  rozumiany  jako  Bakhtinowska
wieloperspektywiczność pisarza, wolna od zawiłości  Ja  (Mikhail  Bakhtin).
Drama  proponuje  zarówno  dialog  wzmocniony  przez  podwyższoną
wiadomość istnienia kanałów komunikacji  poza językiem werbalnym (…)



jak  i  poprzez  możliwość  wykorzystania  zrozumienia  efektów  tego
podwyższonego stanu w bezpośredniej styczności z innymi uczestnikami”
[13, s. 14]. Dialog pomiędzy różnymi Ja: Ja-in situ, Nie Ja i Ja-obserwujące
(Augusto  Boal),  w  aktywnym  działaniu  umysłowym  „uczestnika  akcji”
wywołany przez dramę powoduje interakcję tych trzech form Ja, co, dzięki
temu  dialogowi  i  umiejętności  utrzymywania  zwielokrotnionych
perspektyw obserwowania samego siebie z punktu widzenia kogoś innego,
pozwala stymulować twórcze rozwiązania dla wyobrażonych scen, sytuacji.
Dialogowa  natura  człowieka  zadziwia  wielu  naukowców,  między  innymi
takich  jak:  Mikhail  Bakhtin,  Augusto  Boal,  Hubert  Hermans,  Andrey
Markov, Piotr Oleś, ze względu „na dialogowe Ja dynamiczne zarządzanie
niezależnymi  pozycjami  –  Ja przy  użyciu  autonomicznych  głosów,  które
związane są ze sobą analogicznie do relacji społecznych” (Ivana Markova)
[13, s. 14].

Dlaczego  drama  jako  sposób  uczenia  uczestniczącego  jest  taka
cenna  szczególnie  podczas  ćwiczenia  dobrych  relacji  między  ludźmi?
„Drama jest  pojęciem,  które  znosi  różnice  pomiędzy  autorem,  widzem,
aktorem i  bohaterem. Pozwala zarówno uczestnikowi  jak i  widzowi,  być
obecnym w tym samym czasie i zezwala na jednoczesne utrzymywanie w
myśli dwóch światów, aby osiągnąć nowe zrozumienie i zaangażować się w
symboliczne dialogowe formy komunikacji”  [13,  s.  12], dlatego jest  tak
chętnie wykorzystywana do ćwiczeń w doskonaleniu pozytywnej i twórczej
komunikacji między ludźmi. Poza tym drama właściwa istniejąca w teatrze
ważna jest szczególnie w tej  pustej przestrzeni, gdzie nawet teatrowi nie
udaje się umoralniać, kształcić, a nawet bawić, a jej znaczenie polega na
praktyce  w  teatrze  doskonalenia  wszystkich  umiejętności  ekspresji  i
komunikacji,  jak podkreślał  Peter Brook [22,  s.  8;  17;  11,  s.  88].  Także
Bertolt  Brecht  określił  konieczność  zachęcania  aktorów  do  bycia
aktywnymi  aktorami,  a  nie  biernymi  kukiełkami,  do  szkolenia  z
analitycznym  stylem  myślenia.  Zaangażowanie  w  dramie  właściwej
posiada potencjał stania się doświadczeniem mającym wpływ na zmianę
sposobu życia uczestników.

Viola  Spolin,  pierwsza  z  propagatorek  gier  dramowych  uważa,  że
„warsztaty  teatralne  mogą  stać  się  miejscem,  w  którym  nauczyciele  i
uczniowie spotkają się jako równi gracze, współpracują ze sobą, są gotowi,
żeby  się  łączyć,  porozumiewać,  doświadczać,  odpowiadać,
eksperymentować i odkrywać” [9, s. 2]. John Mc Ardle (irlandzki praktyk
dramy)  porównuje  doświadczenie  dramy  właściwej  do  „garści  śniegu”,
ponieważ  po  tym,  jak  śnieg  się  stopi,  a  dłoń  wyschnie,  nie  pozostaje
widoczny  ślad.  Poprzez  fizyczne,  bezpośrednie  doświadczenie  śniegu,
osoba doświadczająca zostanie na zawsze zmieniona. Spotkanie z dramą
wywołuje  zrozumienie,  którego  nie  nabywa  się,  jest  niewyobrażalnie
trudne do opisania i zmierzenia, jednakże istnieje. W przeciwieństwie do
tradycyjnej  praktyki  teatralnej,  w  praktyce  dramy  właściwej  mamy  do
czynienia  z  silną  potrzebą,  aby  aktorzy  rozwijali  umiejętności
fascilitatorskie,  z  powodu  ogromnych  korzyści,  umiejętności
komunikacyjnych, prezentacji aktorskich, zdobytych podczas treningu, co
zdecydowanie  scala  obie  dyscypliny:  psychologię  i  pedagogikę.
Uzupełniają  się  i  wzmacniają  każdą  z  praktyk.  Dzięki  temu  połączenie



teatru  forum  z  dramą  daje  doskonałe  efekty  w  praktykowaniu
pozytywnych relacji międzyludzkich.

Przykład  zarządzania  instytucją  non  profit,  jaką  jest  biblioteka
akademicka, dotyczy właściwie każdej instytucji. Dyrektor z zespołem ludzi
kierujących biblioteką, tak samo jak bibliotekarz pracujący przy obsłudze
czytelnika  jest  jak  aktor  nieustannie  występujący  na  scenie,  potrzebuje
szczególnego treningu i  samoświadomości,  by ich praktyka  komunikacji
nie stała się sposobem walki „szakala” z ofiarą. Pozytywny i konstruktywny
dialog pełni tutaj kluczową rolę.

Dialog  w  celu  budowania  twórczych  relacji  między  ludźmi
uzależniony jest od znajomości roli aktora w komunikacji. Poznanie zasad
nauki dramą, która różni się od teatru jest istotna, bo pozwala trenować
zachowania ludzkie z różnych punktów widzenia. W teatrze aktor gra role
dla publiczności-odbiorcy. W dramie aktor odgrywający dramowy moment
jest jednocześnie odbiorcą, za sprawą uczestnictwa i obserwacji w procesie
zwanym „parcipience”, co jest bardzo istotne zarówno z uwagi na proces
obserwacji  jak  i  samego  uczestnictwa.  Drama,  teatr  edukacyjny,  teatr
forum, sprzężone ze sobą na usługi pozytywnego dialogu, mają również
głębszy  wymiar  i  większe  możliwości  wykorzystania  sztuki  aktorskiej.
Stosowane są do łączenia myśli i uczuć w tajemy sposób, tak żeby ludzie
mogli  odkrywać  wciąż  na  nowo  prawdę  o  człowieku  i  wciąż  mogli
analizować  znane na  ogół  prawdy,  problemy,  badać je,  testować nowe
pomysły, zdobywać nową wiedzę widzianą w innym świetle, tworzyć nowe
wartości,  budować  poczucie  własnej  skuteczności  i  poczucie  własnej
wartości.  To  wszystko  dzieje  się  za  sprawą  odgrywanych  ról,  które
pozwalają  uczestnikom  myśleć  oraz  zachowywać  się  „tak  jakby”  w
działaniach społecznych  i  wzajemnych relacjach międzyludzkich.  Drama
jest  aktem tworzenia  Ja poprzez  fikcyjne  badanie  prawdy i  zderzenie  z
prawdziwą kondycją ludzką. Moc edukacyjna działań teatralno-dramowych
na  różne  tematy,  również  komunikacji  międzyludzkiej,  jest  doskonałym
narzędziem  do  nauczania  myślenia  holistycznego,  otwartego  na
interdyscyplinarność. Narzędzie to łączy racjonalne – nazwane twardym –
myślenie, z myśleniem z wyobraźnią (również przewidywanie możliwości)
w akcji, w wolności, i poczuciem bezpieczeństwa. Najbardziej istotną dla
dramy  wydaje  się  „wyobraźnia  dramowa”4,  która  ukierunkowana  na
dramat, na konflikt i kreatywne rozwiązywanie problemów daje konkretne
zamierzone efekty treningu i ćwiczeń. Dzięki doświadczeniu w dramie to
doświadczanie  staje  się  mierzalne,  poprzez  przekraczanie  granic  i
transgresję  twórczości.  Narzędzie  teatru  i  dramy,  scenki,  aktywne
uczestnictwo, inscenizacja, refleksja, staje się potężne, gdy opiera się na
słowie/tekście, obrazie i działaniu (Słowo-Obraz, Działanie, które wyzwala
nową jakość, zawsze ‘tu’ i ‘teraz’).

Drama  dzięki  dialogowi  (wewnętrznej  rozmowie  w  sumieniu  „Ja”-
„Ty”-„My”)  nadaje człowiekowi  nowy uniwersalny  wymiar –  umiejętność
bycia  człowiekiem.  Człowiek  twórczy  musi  nieustannie  się  rozwijać.
Potrzeba zmian jest więc nieunikniona, „coraz bardziej widoczna staje się
potrzebą  spójności  społecznej  i  rozwijania  demokratycznych  postaw
4 „Wyobraźnia dramowa” jako autorskie sformułowanie i nowa kategoria psychologiczna,
opisana  została  w  pracy  doktorskiej  Grażyny  Zielińskiej  Filozofia  dramy  w  procesie
twórczym artysty, 2008.



obywatelskich; ludzie powinni być dobrze poinformowani, zaangażowani i
aktywni.  Wiedza,  umiejętność  postaw,  których  każdy  potrzebuje,  będą
wynikiem tej zmiany” [12, s. 3]5.

Dlaczego  bycie  człowiekiem  jest  takie  ważne  dla  każdego,  a
zwłaszcza  dla  ludzi  kierującymi  firmami,  instytucjami  i  „kapitałem
ludzkim”?  Pracodawca  dzięki  umiejętności  prowadzenia  dialogu  w
pierwszej kolejności samego z sobą (zgodnego ze zdrowym sumieniem),
potem dialogu  z  drugą  osobą,  powinien  przeciwdziałać  złu,  zapobiegać
mobbingowi, powinien kontrolować i zapobiegać stylowi zarządzania „na
rozkaz,  bez  dyskusji”.  Pozytywna  komunikacja  zapobiega  mobbingowi  i
terrorowi  psychicznemu.  „Bycie  człowiekiem”  ułatwia  zdobycie
umiejętności radzenia sobie ze zmianami w pracy i w życiu, przy wyborze
właściwej metody zarządzania (por. Jednodniowy menadżer, dr Kennethem
Blanchard, dr Spencer Johnson) jak również radzenia sobie z uczuciami,
emocjami, ze stresem. Pomaga również w indywidualnym radzeniu sobie
ze stresem poprzez trening umiejętności komunikacji i asertywności. Próba
nieustannych  zmian  wymuszona  jest  przez  współczesność  i  jest  coraz
bardziej  widoczna,  dlatego  narzędzie,  jakim  jest  drama,  nadaje
człowiekowi  wymiar  ponadczasowy,  ponadkulturowy  –  umożliwia
zdobywanie umiejętności bycia człowiekiem.

Silnym  argumentem  przemawiającym  za  wyborem  dramy,
socjodramy, artedramy w połączeniu z teatrem w dialogu międzyludzkim
są badania przeprowadzone w wielu krajach [10]. Pytań jest wiele, tyle ile
może  być  teorii,  strategii  zarządzania  i  indywidualnych  pomysłów  na
rozwiązywanie konfliktów i kierowanie kapitałem ludzkim. Należy jeszcze
odpowiedzieć sobie, czym są więzi społeczne i kapitał ludzki w aspekcie
myślenia o wspólnym działaniu i pozytywnym dialogowym porozumieniu?
Więzi społeczne są to interakcje interpersonalne oparte na zaufaniu, to
gotowość innej perspektywy innego spojrzenia i wspólnego działania. Jak
właściwie  wykorzystać  kapitał  ludzki?  Czy  jak  twierdzi  Agnieszka
Wojewódzka  jako  umiejętności  pojedynczych  ludzi,  ich  skumulowaną
wiedzę i zdolność do podejmowania pracy, rozwiązywania problemów czy
jako potencjalną, kreatywną umiejętność radzenia sobie z konfliktami? W
rozumieniu  Roberta  Putnama  kapitał  społeczny oznacza  „ogół  norm,
sieci wzajemnego zaufania, lojalności, poziomych sieci zależności w danej
grupie  społecznej”  [16].  Jest  to  „zestaw  nieformalnych  wartości  norm
etycznych wspólnych  dla  członków określonej  grupy i  umożliwiający  im
skuteczne  współdziałanie”  [3].  Bez  chęci  do  otwartego  dialogu  między
ludźmi nie ma rozwoju, a bez narzędzia, jakim jest drama, z pewnością jest
dużo mniej twórczych rozwiązań konfliktów.

Dyrektor  biblioteki  akademickiej  jako  „centralny  mózg”  musi  w
pierwszej  kolejności  scalić  ludzi,  by  zechcieli  solidarnie  współpracować.
Musi też posiadać pewne cechy osobowości. Powinien próbować zrozumieć
naturę  relacji  społecznych  czy  przykładowo  poznać  teorię  działania
komunikacyjnego  np.  Jürgena  Habermasa  [6],  która  polega  na
szczególnym komunikowaniu się, podczas którego ludzie świadomie dążą
do spontanicznego porozumienia w sprawach np. „bibliotecznych” poprzez

5 Wniosek  dotyczy  zalecenia  Europejskiej  Rady  w sprawie  kluczowych  kompetencji  w
procesach uczenia się przez całe życie.



intersubiektywność i obopólne zrozumienie. W procesie dialogu, jak uważa
Habermas, można wykreować przestrzeń. „Wykreowanie takiej przestrzeni
ma dwie równoległe konsekwencje:  solidarność pomiędzy ludźmi,  którzy
otwierają  swoje  rozumienie  na  siebie  nawzajem  i  legitymizację
uzgadnianych w komunikowaniu rozumień i decyzji” [25, s. 30].

Zarządzanie przy pomocy „języka szakala” nie jest oparte na idei
transgresji konstruktywnej, zmieniającej świat poprzez twórcze myślenie i
działanie transformacyjne. Główny cel powinien być skierowany na stronę
praktyczną  w  relacjach  międzyludzkich,  na  potencjał  transformatywny
(trzy podejścia dialogowej konstrukcji Ja przedstawiające różne możliwości
transformacji:  dyskursywne, strukturalne, sytuacyjne). Narracja relacyjna
może  „celowo  wzmocnić”  pozytywne  aspekty  w  organizacji  otoczenia.
Dyrektor  musi  inspirować  sam  siebie  i  pracowników  poprzez  działanie
komunikacyjne, tj.  poprzez tworzenie przestrzeni komunikacyjnej.  Z całą
pewnością  nie  chodzi  tu  tylko  o  przestrzeń  estetyczną,  przestrzeń
nieustannych  zmian,  i  ukierunkowanie  swojej  energii  i  myśli  na  częste
zmiany  ustawienia  regałów,  księgozbioru,  zmieniając  w  „pustej
przestrzeni” ich miejsce zgodne ze swoją nową koncepcją – „ku nowemu”.
Ograniczenie się do wykreowania takiej przestrzeni w innym układzie bez
solidarności pomiędzy ludźmi, którzy otworzą swoje rozumienie na siebie
nie może przynieść zadawalających efektów pracy.

Skąd dyrektor ma brać wzorce do działania? Od ludzi nauki, np. od
Józefa  Kozielskiego  –  autora  teorii  twórczości  transgresji  [19,  14,  22]
opierającej  się na zaletach i  wadach człowieka,  tj.  z  teorii  twórczości  –
transgresji.  Zmieniać  świat  poprzez  twórcze  myślenie  i  działanie
transformacyjne  jest  najtrudniejszym  zadaniem,  które  podczas
przeprowadzania  konkursu  na  stanowisko  dyrektora  biblioteki  nie  jest
brane pod uwagę, ponieważ według wymagań „urzędowych” nie jest to
konieczne  i  ważne.  W  zgłoszeniu  konkursowym  nie  jest  wymagane
oświadczenie,  jakim  jest  Primum  non  nocere. Przysięga  Hipokratesa
powinna  dotyczyć  nie  tylko  lekarzy.  Twórcza  komunikacja  między
dyrektorem a  pracownikiem i  użytkownikiem jest  podstawą  w procesie
zarządzania  instytucją.  Wizja  dyrektora,  który  nie  ogranicza  potrzeby
transformacji, agituje uczestników pracy pozwalając im myśleć i działać w
kategoriach zaufania i wiary w człowieka, jest wspólną kreacją.

Osoba  zarządzająca  powinna  sprawdzać  potencjał  zespołu  w
zakresie  np.  empatii,  giętkości  umysłu,  wyobraźni,  kreatywności,
wychodzenia  poza  schemat,  dyplomacji,  mowy  ciała,  otwartości  na
nowości,  siły  fizycznej,  aktywności  słuchowej,  emocjonalności,  poczucia
humoru,  delikatności,  mądrości,  optymizmu,  zarządzania  czasem,
przenikliwości,  pewności  siebie,  gotowości  do  walki,  umiejętności
komunikacji  oraz  realnego  optymizmu.  Planowanie  odnosi  się  niestety
czasem  do  własnych  strategii  dyrektora,  do  rozbudowania  własnego
zarządzania  w  praktyce.  Cele  skutecznego  zarządzania  przedstawia
metafora drzewa:

1. „Jak  nie  zatruwać  soku  z  owoców,  które  wydaje  drzewo,  w  jaki
sposób  zadbać  o  nie,  aby  nieustannie  rodziło  owoce  do  jego
produkcji?

2. W jaki sposób namówić ludzi do wypicia wody?



3. Jak zwiększyć ilość soku, a co za tym idzie ilość „normalnych ludzi”,
którzy go skosztują?”6

Planowanie w bibliotece  powinno opierać  się  na pracy z  młodymi
ludźmi,  na  umiejętności  zrozumienia  ich  potrzeb,  umiejętności
komunikowania  się,  pewności  siebie,  wykorzystania  wielu  dziedzin
interdyscyplinarnych  w  swoich  działaniach.  Dobry  dyrektor  uwzględni
protest  przeciwko  otaczającej  rzeczywistości,  gotowość  do  walki
podopiecznych,  gotowość do realizacji  swoich  idei  i  zamierzeń,  ciągłość
podawania nowych pomysłów i otwarcie się na nowe, na realny optymizm.
Doceni rolę twórczych pracowników, artystów w ułatwianiu wprowadzania
zmian społecznych. Weźmie pod rozwagę pomysł tworzenia nowej wiedzy
poszukując wspólnych wzorów, ram, budowania więzi społecznych, dialogu
ponad rolami społecznymi, nowych kontaktów społecznych. Uzna za warte
uwagi pomysły młodych ludzi, którzy z wielkim zaangażowaniem szukają
sposobu  pozytywnego  dialogu  skrajnych  kultur,  różnych  wyznań,  jak
przykładowo  grupy  poddane  badaniom  w  międzynarodowym  projekcie
Drama jako narzędzie zmiany społecznej? „Działania z pogranicza teatru i
psychologii  umożliwiają  zobaczenie „czegoś” znanego w zupełnie  nowej
perspektywie,  ponieważ  stosowane  metody,  zaczerpnięte  ze  sztuki,
pozwalają komunikować się członkom grupy na poziomie emocjonalnym.
(…) Dlatego, z naszego punktu widzenia, wywiedzionego z wieloletniego
doświadczenia „osobą predysponowaną” do kreowania zmiany, jest przede
wszystkim  artysta  –  ponieważ  jak  mało  kto  potrafi  podczas  pracy
warsztatowej posługiwać się symbolem i metaforą czytelną dla większości,
łatwo  przekraczającą  również  bariery  językowe.  Mało  tego,  potrafi
stymulować  grupę  do  szukania  własnych  „definicji  metaforycznych”
określających pozawerbalnie, ale niemniej precyzyjnie, trudną sytuację w
jakiej żyjemy” [18, s. 5]. Odpowiedzialny dyrektor, kiedy trzeba, skorzysta
z  poradnictwa  specjalistycznego  –  doradztwa  osób  zajmujących  się
szkoleniem zawodowym.

W 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
podczas  analizy  Badań  Doceniających  na  rzecz  zmian  społecznych
(„wprawiania ludzi i ich pomysłów w ruch”) grupa gdańska zaproponowała,
w ramach międzynarodowego projektu szukania dialogu między ludźmi,
badania tego zjawiska metodą dramy z nastawieniem na twórcze zmiany.
„Wspólny pomysł na umieszczenie artystów w centrum zmiany społecznej,
miał  polegać  na  osadzeniu  ich  jako  ekspertów,  pomagających
społecznościom propagować zaufanie ułatwiające szczerą komunikację  i
powstanie  innowacyjnych  pomysłów.  Współbadacze  chcieliby  być
zapraszani  w różne  obszary  wymagające innowacji,  tam gdzie  jest  ona
zablokowana  poprzez  sztywno  realizowane  role,  relacje  władzy,
biurokrację  itd.  (…)  Nowe  spojrzenie,  jakkolwiek  może  się  naiwnie
wydawać, otwiera przynajmniej  nową przestrzeń dla dialogu i  tworzenia
strategii  nowego  typu.  Jeżeli  zakładamy,  że  artyści,  szczególnie  ci  z
doświadczeniem  w  realizacji  dramy,  są  ekspertami  w  kwestii
wielojęzycznego dialogu, to powinni być oni także w stanie odnaleźć nowy

6 Takie  cele  w  rozbudowanej  metaforze  drzewa  określiła  w  Rzymie  grupa  Teatralna
Áccademia  Tratrale  di  Roma  Sofia  Amendolea podczas  „Badań  Doceniających”  w
międzynarodowym projekcie DICE, w fazie planowania. W tym obszernym Projekcie brał
również udział Adam Jagiełło-Rusiłowski – kierownik przedsięwzięcia z Polski.



język w porozumieniu się z biznesem” [13, s. 75], czy usługami dla klienta-
naukowca-czytelnika. Dialog wspierany metodami teatralnymi nastawiony
na zmiany społeczne jest dopiero rodzącym się zjawiskiem [18, s. 81], o
którym  warto  pamiętać  szczególnie  w  codziennej  pracy  w  bibliotece
naukowej [12, s. 88-89].

Efektywna komunikacja interpersonalna może być ćwiczona na
różne sposoby, indywidualnie i zespołowo, z wykorzystaniem w treningach
różnych modeli i teorii. Przykładowo: w celu zrozumienia, na czym polega
przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem lub jak w łatwy sposób udzielić
samemu sobie  pomocy  mając  świadomość  wielu  mechanizmów,  można
wykorzystać  na  swój  użytek  analizę  transakcyjną  Erica  Berne.  Rodzic-
Dziecko-Dorosły,  który  jest  w  każdym  z  nas  może  prowadzić  dialog
człowieka z człowiekiem zawsze na poziomie zrozumienia drugiej osoby i
porozumienia się bez przemocy, prowadząc do twórczej współpracy [2, 7,
14]. Poprzez analizę transakcyjną, której trzy rodzaje transakcji stanowią:
transakcja prosta, skrzyżowana i ukryta (stany  Ja – Rodzica, Dorosłego i
Dziecka,  które  można  zmieniać  na  inne),  analizę  struktury  osobowości
(analiza myśli, uczuć, zachowań opartej na koncepcji stanów  Ja), analizę
transakcji (relacje międzyludzkie) oraz analizę gier (negatywne stany  Ja,
ukryte  motywacje  w  stosunkach  międzyludzkich)  można  sobie  łatwiej
odpowiedzieć na pytania: „Kim jestem?”, „Dlaczego zachowuję się właśnie
tak?”,  co  bardzo  ułatwia  porozumienie  z  drugą  osobą.  To  pozytywne
porozumienie między ludźmi jest nakazem i koniecznością, „wymusza” na
każdym twórczą postawę i rozwój. Prostota jak i odkrywczość tej metody, a
może przede wszystkim jej praktyczna użyteczność, jest także ulubionym
modelem psychologicznym autorki tych rozważań. Dzięki temu, że nasza
osobowość składa się z trzech części: dziecka, dorosłego i rodzica – nasze
komunikaty  wysyłane  do  innych  mają  jedną  z  tych  trzech  form.  Głos
rodzica mówi, co należy zrobić, jak się zachować, głos dorosłego jest pełen
zrozumienia,  współczucia  i  rozsądku,  a  głos  dziecka  w  zależności  od
kontekstu  relacji  osób,  może  być  szczery,  autentyczny,  niezakłamany i
pełen radości. Wzajemne relacje osób z przewagą  rodzica,  dorosłego czy
dziecka mogą się nieustannie zmieniać nawet podczas krótkiej rozmowy,
w zależności od celu dialogu, emocji,  uczuć, kultury.  Wiedza o odkryciu
tego modelu psychologicznego Erica Berne i umiejętność zastosowania go
w życiu pomaga w świadomej i pozytywnej komunikacji [1].

Postawienie sobie samemu – zarządzającemu instytucją non profit –
pytania,  jaką  postawę,  metodę,  sposób,  styl  wybieram  dla  siebie,  na
pewno nie powinno odbywać się pomiędzy „językiem szakala” i „językiem
żyrafy”.  Jednoznaczna  decyzja  wyboru  czystej  formy  zarządzania
biblioteką akademicką drogą dobra, prawdy, uczciwości, sprawiedliwości,
empatii, poszanowania drugiego człowieka jest najtrudniejszą drogą, która
w ukryciu  zapewne chowa „szakala”,  chociażby dla  sprawdzenia  swojej
niezłomnej postawy. Zawsze otwarte, „wielkie serce” żyrafy dla każdego,
może okazać się pułapką [22, s. 23-24].

Innym zagadnieniem wartym uwagi jest przemyślany wybór sposobu
prezentowania wizerunku biblioteki na przykładzie perfekcyjnej prezentacji
własnej  (dyrekcji  biblioteki),  poprzez  codzienną  autoprezentację  i
publiczne  wystąpienia.  Najważniejsze  kwalifikacje  na  stanowisko
dyrektora, to jeszcze nie wszystko, dlatego w osiągnięciu sukcesu istotne



jest  i  to,  jak  potrafimy  się  zaprezentować,  co  wzmacnia  wiedzę,
doświadczenie i kompetencje. Nieustanna konieczność komunikowania się
z  ludźmi  wymusza  dobrą  prezentację,  która  winna być także korzystną
autoprezentacją. Dyrektor musi być zatem dobrym mówcą (profesjonalne
przygotowanie,  przyciągające  rozpoczęcie,  przejrzysty  przekaz,  język,
porywające zakończenie). Musi znać elementarne zasady zachowania się
podczas wystąpienia (wybór stylu: dyrektor, misjonarz, profesor, luzak, czy
mieszany?), musi panować nad mową ciała (interpretacja body language),
mieć świadomość swojej mowy ciała (np. kontakt wzrokowy face to face),
znać i stosować metody pozbycia się tremy. Musi mieć świadomość, że
porażek tak naprawdę nie  ma, ponieważ z każdego wystąpienia można
wyciągnąć  wnioski.  Dzięki  takim  porażkom  –  informacjom  zwrotnym  –
można  spróbować  prowadzić  wystąpienie  w  inny  sposób.  Elastyczność,
twórczość,  odwaga,  dobra  komunikacja  oraz  wiele  innych  cech  są
niezbędne  na  tym  stanowisku.  Konieczna  jest  tu  znajomość  zasad
występowania  niezależnie  czy  słuchaczem  jest  jedna  czy 200  osób.
Przejrzysty język, perswazyjny język (wykorzystanie zmysłów, świadomość
swojego  preferowanego  zmysłu,  umiejętność  mówienia  i  pokazywania),
ciekawe  rozpoczęcie  i  zakończenie  wystąpienia,  otwartość  na  pytania
(otwarte, zamknięte, pozorne) ze strony audytorium jak i inne problemy
wymagają  wielu  technik  udoskonalających  dobre  wystąpienia  i
komunikację na co dzień.

Efektywna komunikacja niewerbalna (tak istotna w pracy z klientem)
stanowi  sposób  interakcji.  Zachowania  służą  wyrażaniu  emocji,
przenoszeniu postawy, informowaniu o cechach osobowości; wyrażanie się
w języku niewerbalnym odbywa się poprzez postawę i  gesty,  jak różne
wyrazy  twarzy.  Ich  intuicyjne  odtwarzanie  nie  wystarcza.  Znajomość
odczytywania  tej  mowy  ważna  jest  z  powodu  potwierdzenia  lub
podważenia komunikacji werbalnej, a przede wszystkim, ponieważ ten sam
sygnał ma wiele znaczeń. Każdy element mowy ciała jest komunikatem,
każdy szczegół powtarza wzorce należące do grupy sygnałów i dostarcza
wiarygodną  informację.  Istotne  jest  również  aktywne  słuchanie  –
parafrazowanie  –   (poziomy  słuchania),  odzwierciedlenie,  potwierdzenie
konwersacyjne,  klaryfikacja  (prezentowanie minimum wysiłku),  dzielenie
się  własnymi  uczuciami,  emocjami,  aktywne  słuchanie  i  przetwarzanie
informacji,  uwaga,  koncentracja  słuchania  (pytanie,  powtarzanie,
spostrzeżenia,  wnioski),  głębokie  słuchanie (umysł spokojny,  wyciszenie,
skupienie na komunikacie drugiej osoby, otwartość). Słuchanie asertywne i
zachowanie  asertywne oznacza  uczciwe  i  stanowcze,  bezpośrednie
wyrażanie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w
sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej
osoby.  Asertywność  jako  sposób  komunikowania  się  z  ludźmi  służy  do
obrony przed manipulacją i jest sposobem wywierania wpływu na innych.
Każdy  ma  prawo  do  równego  traktowania  i  godności  osobistej.
Asertywność jest tarczą pozwalającą mówić nie komuś, kto narzuca swoją
rację. Poznanie barier w byciu asertywnym pomaga w unikaniu ich. Są to
czynniki  naturalne (mechanizm – „walka – obrona”)  czynniki  kulturowe,
doświadczenie  z  dzieciństwa,  czynniki  psychologiczne,  nieasertywny
monolog  wewnętrzny.  Dlatego  osoba  asertywna  będzie  dobrym
pracownikiem, bo dba o przepływ informacji (nie boi się  dziecka) szybko,



skutecznie reaguje na problemy, motywuje i budzi zapał do pracy (traktuje
klienta  jak  partnera),  jest  dobrym  koordynatorem  (broni  się  przed
manipulacją).  Asertywność  jest  tak  ważna,  ponieważ  oznacza
respektowanie własnych praw i praw innych oraz szacunek dla innych i dla
samego  siebie.  Postawa  asertywna  pomaga  wypowiedzieć  się  wprost,
czego  ci  potrzeba,  co  czujesz,  bez  oczekiwania,  że  bezwarunkowo  to
otrzymasz, pomaga zrozumieć punkt widzenia innych, umieć zachować się
w dojrzały sposób, być uczciwym wobec innych i  samego siebie,  radzić
sobie w trudnych sytuacjach, mówić właściwe rzeczy we właściwym czasie
we właściwy sposób. Uczy nie tylko zdobywać więcej, ale mieć pozytywne
odczucia  wobec  swojego  zachowania.  Człowiek  taki  potrafi  słuchać,
szanuje ludzi, szuka rozwiązań w sytuacjach trudnych, nastawiony jest na
kompromis, jest konkretny i bezpośredni (nie obcesowy), uzasadnia swoje
racje.

Budowanie  kontaktu,  skoncentrowanie  na  osobie,  z  empatią,  z
życzliwością  jest  zaprzeczeniem  postawy  agresywnej,  która  czasem
pojawia się w środowisku akademickim. Celem dyrekcji biblioteki powinno
być dbanie o wyeliminowanie agresji z komunikacji międzyludzkiej poprzez
odpowiednie  zarządzanie  i  systematyczne  szkolenia.  Wystarczy  brak
szacunku  dla  innych,  lekceważenie  ich  praw i  respektowanie  wyłącznie
własnych  interesów,  aby  pojawiła  się  agresywna  postawa  (narzucanie
innym swojej woli, osiąganie własnych celów kosztem innych – „po trupach
do  celu”,  manipulowanie  ludźmi,  oskarżanie,  destrukcyjna  krytyka,
dążenie za każdym razem do zwycięstwa – rywalizacja, autorytaryzm…).

Jak  natomiast  zapobiegać  postawie  bierno-agresywnej,  która
wyrażana jest poprzez złośliwe „uwagi na boku”, wymijające odpowiedzi
czy „wyrównywanie rachunków” za plecami bez ryzyka konfrontacji? Jak
poznać  typy  postaw  w  sytuacji  zagrożenia  np.  uległość  (lekceważenie
własnych praw,  respektowanie praw innych,  brak szacunku dla  samego
siebie)  i  zapobiegać  uległości?  Postawa pasywna wyraża  się  poprzez
uległość  czyli  unikanie  wypowiadania  opinii,  unikanie  wszelkich  sytuacji
stwarzających  zagrożenie,  unikanie  konkretnej  rozmowy,  milczenie  w
trudnych sytuacjach, poddawanie się, nie stawianie oporu, przyjmowanie
roli ofiary, wzbudzanie współczucia u innych, niepewność. Budując kontakt
z  inną  osobą  musimy  pamiętać,  że  każdy  odczuwa  te  same  potrzeby
(Abraham Maslow), jak potrzeba stabilności fizjologicznej, bezpieczeństwa
i  pewności,  miłości  i  przynależności,  samorealizacji,  szacunku,
kompetencji,  uznania.  Tylko  okazując  empatię,  szacunek,  akceptację,
zainteresowanie,  tworzymy  komunikat  na  rzecz  pozytywnych  relacji.
Bezwarunkowe  pozytywne  nastawienie  jest  koniecznością  podczas
podejścia skoncentrowanego na osobie. Wtedy łatwiej jest nie dopuścić do
agresywnych  postaw  i  skutecznie  przeciwstawiać  się  manipulacjom,
poznając techniki manipulacji, by demaskować i zapobiegać złu.

Techniki przeciwstawiania się manipulacjom (np. przyznanie się
do  błędu  i  uprzedzenie  krytyki,  negocjowanie  sposobu  prowadzenia
rozmów,  złamanie  zasady  wzajemności)  pomagają  szybciej  rozpoznać
stosowane  typy  manipulacji  jak  np.  manipulacje  poczuciem  kontroli,
manipulacje  oparte  o  wrodzone  mechanizmy  (zasada  wzajemności).
Deprywacja  innych,  manipulacje  wykorzystujące  dysonans  poznawczy  –
przekonanie  i  fakt  kłamstwa  jako  dwa  elementy  poznawcze,  pomiędzy



którymi  zachodzi  niezgodność  należy  umiejętnie  doprowadzić  do
pozostania  spójnym  w  celu  zapewnienia  nam  należytego  szacunku.
Zjawisko  manipulacji  emocjami  i  doprowadzenia  do  optymalnego
pobudzenia,  by  stać  się  mniej  sprawnym  intelektualnie  i  działać
chaotycznie nie jest wcale rzadkie szczególnie w sytuacjach stresowych,
dlatego ćwiczenie i uwrażliwianie na zło pomaga ochronić samego siebie i
innych.

Jak  zatem  oswoić  szakala? Uciekać,  walczyć,  schować  się,
przeczekać, a może zatrzymać się? Czy w ogóle jest sens oswajania? Czy
w procesie zarządzania biblioteką bądź firmą jest czas i miejsce na próby
oswajania szakala? Może korzystniej jest nie dopuścić do zaistnienia takich
problemów na samym początku – już podczas konkursu na dyrektora?

Bajkoterapia,  artedrama  i  arteterapia  są  doskonałym  sposobem
rozwiązywania konfliktów, pozbycia się strachu przed nieznanym. Strach
jako uczucie pierwotne (już w życiu płodowym) stanowi sygnał mówiący o
zagrożeniu.  Uruchamia  mechanizm  ataku  i  ucieczki.  Strachu
doświadczamy  również  w  relacjach  społecznych  (obawa  przed
skrzywdzeniem, odrzuceniem, szczerością, porażką). Gdy strach paraliżuje
i uniemożliwia funkcjonowanie, pojawia się lęk, który zmusza nas dotkliwie
do czegoś, czego w głębi ducha nie chcemy. Trzeba codziennie pokonywać
lęk  przed  wyrażaniem  potrzeb,  mówienia  „nie”  lub  „tak”.  Lęk  jest
niezgłębionym źródłem energii, które tylko wtedy, kiedy je przetworzymy,
staje się siłą i „paliwem” w rozwoju jednostki. Taki strach „ubrany” w bajkę
np. „Jak oswoić szakala?”, czy w klasykę dziecięcą  Czerwony Kapturek –
historię małej dziewczynki, ciemnego lasu, wygłodniałego wilka, czy w inne
opowieści, które pozwalają spotkać się w bezpiecznych okolicznościach z
tym,  co  przeraża,  zagraża,  przestrasza,  doprowadza  do  lęku  –  powoli,
stopniowo,  pomaga  oswajać  różne  „potwory”.  Dotyczy  to  nie  tylko
najmłodszych,  ale również tych,  którzy bardzo dawno opuścili  dziecinny
pokój7.

Próba  rozwiązywania  konfliktów  interpersonalnych  w  bibliotece
akademickiej  –  poszukiwanie  właściwych  relacji  między  pracodawcą  a
pracownikiem  i  czytelnikiem  jest  z  pewnością  nieustannym  procesem
doskonalenia  samego siebie.  Szkolenie  zawodowe jest  specjalistycznym
wsparciem  pomagającym  w  poznawaniu  sposobów,  technik,  strategii,
dlatego współpraca pomiędzy dyrekcją  i  pracownikami  od początku,  na
poziomie  elementarnym  powinna  opierać  się  zawsze  na  wzajemnym
zaufaniu, wzajemnej pomocy z ludzką życzliwością, w imię pracy na rzecz
drugiej osoby.
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Sylwia Bem1

Zarządzanie relacjami z użytkownikami bibliotek w
kontekście nowych form komunikowania

Współczesna  biblioteka  naukowa  to  nie  tylko  nowoczesne  i
prawidłowo  opisane  zbiory,  ale  przede  wszystkim  użytkownicy,  którzy
decydują  o  jej  działaniach.  Stąd  też  CRM  (ang.  Customer  Relation
Management)  jest  elementem zarządzania,  który  nabiera  szczególnego
znaczenia w odniesieniu do zaspokajania potrzeb użytkowników. Ponieważ
literatura dotycząca tego tematu, również w ujęciu bibliotekarstwa,  jest
niemała, dla porządku jedynie warto przypomnieć czym owe CRM jest. Po
polsku termin ten tłumaczy się najczęściej  jako zarządzanie relacjami z
klientami  lub  zarządzanie  kontaktami  z  klientami,  rzadziej  jako
zarządzanie związkami z klientami czy zarządzanie współpracą z klientami.
Jak  zauważa  Dorota  Buchnowska,  już  sam  brak  jednomyślności  w
odniesieniu  do  polskiego  nazewnictwa  koncepcji  jest  sygnałem  o
trudnościach ze sprecyzowaniem zagadnienia [2, s. 13]. Uzyskanie zatem
jednej  definicji  również  nie  jest  łatwe.  Jedna  z  nich  najlepiej  oddająca
naturę koncepcji mówi, że „CRM to świadome zarządzanie klientami i ich
obsługą  w  celu  zbudowania  lojalnej  grupy  stałych  klientów  przez
satysfakcjonujące  zaspokajanie  i  przekroczenie  ich  oczekiwań  oraz
indywidualnych preferencji” [8, s. 19]. Zdaniem wielu bibliotekarzy, relacje
z użytkownikiem są tworzone osobiście, gdy ten fizycznie odwiedzi naszą
bibliotekę. Ale dzisiejsze możliwości komunikacyjne, wszechobecność sieci
i nowinek technologicznych pozwalają na rozwijanie tych interakcji online.
Jak  zatem  zarządzać  relacjami  z  dzisiejszymi  użytkownikami  bibliotek?
Jakie możemy wykorzystać ku temu narzędzia i jakie powinny być zasady
zarządzania  relacjami  przy  pomocy  nowych  form  komunikowania?  To
właśnie  te  pytania  i  wątpliwości  stały  się  podstawą  niniejszego
opracowania.

Na początku warto przedstawić krótkie wyjaśnienia terminologiczne
pojęć,  które  będą  pojawiały  się  w  tekście.  Przede  wszystkim  należy
uzasadnić  wybór  terminu  użytkownik,  zamiast  czytelnik.  Biblioteki  mają
wielu użytkowników,  ale niekoniecznie  każdy z ich jest  jednocześnie jej
czytelnikiem. Pracując w bibliotekach można codziennie widywać osoby,
które  niekoniecznie  korzystają  z  księgozbioru.  Przykładowo  w  szkole
wyższej,  niektórzy  przychodzą  do  biblioteki,  żeby  przeczekać  przerwę
między zajęciami, inni korzystają ze znajdujących się tam komputerów, z
kolei dla części z odwiedzających biblioteka jest punktem informacyjnym o
szkole. Zatem w tym aspekcie zastosowanie pojęcia użytkownik wydaje się
bardziej adekwatne niż czytelnik.

Z kolei termin CRM będzie się pojawiał wymiennie z jego polskimi
tłumaczeniami.  Jednak  pojęcie  to  nie  powinno  być  utożsamiane  z
systemem  CRM,  który  nasuwa  skojarzenia  z  programem  zawierającym
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hurtownię danych, gdyż w niniejszym opracowaniu CRM będzie traktowane
jako strategia, a nie jako narzędzie.

W publikacjach dotyczących zarządzania relacjami z klientem, często
zwraca  się  uwagę  na  indywidualne  podejście  do  klientów.  W  praktyce
oznacza to kilka,  dla niektórych być może kontrowersyjnych, zachowań.
Przede wszystkim nie można wszystkich użytkowników traktować równo –
„jednym  damy  więcej,  innym  mniej”.  To  potrzeby  najważniejszych
użytkowników są  priorytetowe,  badamy je  indywidualnie  i  zaspokajamy
zgodnie z życzeniem. Ponadto komunikacja odbywa się bezpośrednio i ma
charakter zindywidualizowany, a więc wysyłamy informacje wyłącznie do
tych klientów, którzy, po pierwsze tego chcą, a po drugie określili,  jakie
tematy wiadomości ich interesują [8, s. 20-21].

Dlaczego  warto  stosować  w  bibliotekach  strategie  oparte  na
zarządzaniu  relacjami  z  użytkownikiem?  Przede  wszystkim  dlatego,  że
rosną  wymagania  klientów  wobec  firm,  a  więc  i  usługobiorców  wobec
usługodawców, a to z kolei powoduje wzrost konkurencji. Bibliotekarze są
zmuszeni  dostosować się  do  nowych  warunków rynkowych  i  walczyć  o
użytkowników,  dla  których  istotna  jest  dzisiaj  przede  wszystkim
dostępność informacji. Zmniejsza się również lojalność klientów i poziom
ich satysfakcji. Oczekują oni oferty dostosowanej do swoich potrzeb, tzw.
„szytej  na miarę”.  Te i  inne zmiany rynkowe nie pozostają bez echa w
pracy  bibliotek.  Tymczasem  strategia  CRM  pozwala  bibliotekarzom
zdobywać  lojalnych  klientów,  którzy  będą  świadczyć  o  ich  usługach,
rekomendować je i zachwalać. Tego typu użytkownik jest również bardziej
„odporny”  na  chwilowe  niedogodności  związane  z  obsługą.  Wreszcie
odwiedza bibliotekę regularnie, co przekłada się na statystykę, a ta jest
szczególnie ważna dla przełożonych.

Jak  zauważa  Maria  Sidor,  zarządzanie  relacjami  z  czytelnikiem
nabiera znaczenia w bibliotekach akademickich, które w coraz większym
stopniu  podlegają  mechanizmom rynkowym.  Student  staje  się  klientem
biblioteki (co szczególnie zauważalne jest w uczelniach niepaństwowych) i
oczekuje wysokiej jakości usług dostosowanych do jego potrzeb. Biblioteka
spełniając  wymagania  studenta,  generuje  zyski  dla  szkoły.  Wciąż  w
większości są to jeszcze zyski niematerialne, np. w postaci zadowolonego
studenta, który poleci usługi innym [8, s. 156]. Jednak coraz częściej zyski
te przybierają materialną postać, np.  grantów na zakup publikacji  i  baz
danych, czy nagród naukowych.

Te spostrzeżenia nie są niczym nowym, co potwierdza dość bogata
literatura.  Jednak  marketing  jest  taką  dziedziną,  w  której  trzeba  być
elastycznym  i  nadążać  za  klientami,  a  czasami  wręcz  być  o  krok  do
przodu.  Tempo nowinek  technologicznych,  różnego  rodzaju  programów,
aplikacji  i  „gadżetów”  może  przyprawiać  o  zawrót  głowy.  Tymczasem
pracownicy sfery marketingu muszą znać trendy panujące na rynku, aby
korzystając  z  nowych  narzędzi  dotrzeć  do  potencjalnych  klientów.
Podobnie  jest  w  sferze  marketingu  usług,  a  co  za  tym  idzie  we
współczesnym bibliotekarstwie.  Chcąc świadczyć usługi  dostosowane do
odbiorców bibliotek, trzeba wiedzieć, za pomocą jakich narzędzi można do
nich dotrzeć.

Jak  zaznaczono  już  wcześniej,  CRM  wymaga  indywidualnego
traktowania  każdego  użytkownika  oraz  utrzymywania  z  nim  stałego



kontaktu.  Stąd  potrzeba  nadążania  za  oczekiwaniami  użytkowników  i
przystosowania pracy bibliotek do nowych form komunikowania się. A te
związane są przede wszystkim, jeśli nie jedynie, z Internetem. To dobra
wiadomość,  gdyż  według  badania  Net  Track  prowadzonego  przez
MillwardBrown  SMG/KRC  z  Internetu  korzysta  aktualnie  52,8%  Polaków
(dane z sierpnia 2010 r.), czyli około 20,1 mln osób [5]. Główne narzędzia
komunikacji sieciowej to:

 strony www,
 poczta elektroniczna (e-mail),
 usenet, listy dyskusyjne,
 komunikatory (Gadu Gadu, Tlen, Skype),
 wideokonferencje,
 elektroniczna wymiana danych (protokoły FTP, intranet),
 fora internetowe,
 blogi,
 kanały RSS,
 podcasty,
 IRC, czaty,
 portale społecznościowe.

Pozwalają one przede wszystkim na realizację kilku podstawowych
modeli  komunikacyjnych  równocześnie.  Zastosowanie  w  tych  kanałach
znajduje  zarówno  model  interpersonalny,  jak  i  masowy.  Model
interpersonalny (czyli  jeden  do  jednego,  kilku  do  kilku)  pozwala  na
interakcję  uczestników  komunikacji  oraz  ma  osobowy  charakter.
Przykładem  mogą  tu  być  komunikatory  internetowe,  czaty,
wideokonferencje.  Z  kolei  komunikacja  masowa charakteryzuje  się
jednokierunkowym  przepływem  informacji,  szeroką  publicznością  i
jednakowością przekazu dla wszystkich. Kryterium to spełniają tradycyjne
strony  www,  blogi,  a  także  wpisy  umieszczane  na  tablicy  w serwisach
społecznościowych, które mają charakter przede wszystkim informacyjny.

Wśród  najbardziej  popularnych  narzędzi,  niekwestionowanym
liderem pozostaje „tradycyjna” strona www. Odgrywa ona ważną rolę w
komunikacji biblioteki z jej użytkownikami. Istotne, aby strona była zawsze
aktualna i zawierała dodatkowe informacje, takie jak np. mapę dojazdu do
biblioteki,  rodzaje usług, które oferuje biblioteka i  ewentualne ich ceny,
sposób składania skarg i zażaleń. Poprzez stronę użytkownik musi uzyskać
dostęp do katalogu biblioteki,  a  za  jego pośrednictwem zapoznać się z
ofertą, nowościami i dokonać szeregu operacji związanych z korzystaniem
z księgozbioru.

Również  posiadanie  poczty  elektronicznej  jest  dzisiaj  niezbędnym
minimum, które pozwala na kontakt użytkownika z biblioteką (a konkretnie
z bibliotekarzami). Należy pamiętać, że ogólny adres biblioteki musi być
łatwy do zapamiętania i w miarę jasno wskazywać na konkretną bibliotekę.
Jeżeli  skrzynki  pocztowe  funkcjonują  na  serwerach  należących  do
instytucji,  wtedy  najczęściej  adres  serwera  wskazuje  już  odbiorcę.  Ale
wciąż zdarza się, że bibliotekarze są zmuszeni posiłkować się skrzynkami
będącymi bezpłatną ofertą różnych portali.  Wtedy dobrym rozwiązaniem
jest umieszczenie w adresie nazwy biblioteki, miejscowości, w jakiej działa
bądź innego elementu wskazującego na konkretną bibliotekę. Przykładami
poprawnie  zbudowanych  adresów  mogą  być:  biblioteka-



rajcza@neostrada.pl,  pedagogiczna_sieradz@wp.pl  lub
bibliotekaszczyrk@poczta.onet.pl.  Dobre  zasady,  jakie  powinny  być
przestrzegane przez bibliotekarzy w zakresie prowadzenia korespondencji
za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  są  elementem  savoir-vivre.
Przede  wszystkim  należy  pamiętać,  żeby  zawsze  odpowiadać  na
nadchodzącą  korespondencję  w  możliwie  najkrótszym  terminie.  Jeżeli
biblioteka  będzie  nieczynna  przez  pewien  czas,  dobrze  ustawić  wtedy
automatyczną odpowiedź. Pozwoli to uniknąć zarzutów dotyczących zbyt
długiego okresu oczekiwania, a w perspektywie niekompetencji.

Dość liczna grupa bibliotek korzysta z komunikatorów internetowych.
Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkim ze względu na ich darmowy
charakter i szeroki zasięg oddziaływania. Tlen, Gadu Gadu czy Skype to
tylko  najpopularniejsze  programy  tzw.  komunikacji  natychmiastowej.
Pozwalają na rozmowę użytkownika z bibliotekarzem oraz uzyskanie przez
tego  pierwszego  niemal  natychmiastowej  odpowiedzi  czy  wyjaśnienia
swoich wątpliwości.

Do narzędzi  Web 2.0,  które mogą służyć polepszeniu kontaktu na
linii biblioteka – użytkownik należą również blogi i podcasty. Blogi nie są
już żadnym novum w pracy bibliotek, duża część z nich wykorzystuje je do
informowania  swoich  użytkowników  o  zakupionych  nowościach,
odbywających się  imprezach czy  innych ważnych wydarzeniach z  życia
biblioteki. Rzeszę swoich zwolenników powoli zdobywają również podcasty.
Dobrym pomysłem na wykorzystanie podcastingu, a właściwie vodcastingu
(od  ang.  Video-On-Demand broadCAST)  może  być  stworzenie  krótkiego
filmu  instruktażowego  na  temat  zasad  korzystania  z  biblioteki  albo
sposobu  zapisu  nowego  czytelnika  (jak  to  ma miejsce  np.  w  systemie
bibliotecznym Prolib).

Narzędziem  służącym  do  komunikowania  się  z  czytelnikiem  są
również  popularne  obecnie  serwisy  społecznościowe.  Szacuje  się,  że  z
mediów społecznościowych korzysta już ok. 11,6 mln Polaków, tj. ok. 58%
ogółu  polskich  internautów  [5].  Stanowi  to  doskonałą  okazję,  aby
niewielkim nakładem sił  dotrzeć do dużej  liczby osób i  poinformować o
działalności biblioteki. Jest to również szansa, aby nawiązać, a następnie
podtrzymywać relacje z odbiorcami jej usług. Według wspomnianego już
raportu, największą rzeszą fanów cieszy się wciąż portal Nasza-Klasa, a tuż
za  nim  plasuje  się  Facebook.  Agnieszka  Koszowska  pisze,  że  „media
społeczne  w  bibliotekarstwie  mogą  mieć  wiele  zastosowań  w  różnych
obszarach. Szczególnie istotne wydają się cztery: marketing i  promocja,
rozwój  zawodowy,  współpraca  z  użytkownikami  oraz  nowe  sposoby
opracowania, udostępniania i wyszukiwania informacji” [6]. W kontekście
zarządzania relacjami z użytkownikami istotne są dwa z nich, mianowicie
marketing  i  promocja  oraz  współpraca  z  użytkownikiem.  Umieszczając
informację na tablicy biblioteki  można dotrzeć do wszystkich znajomych
lub  tzw.  „lajkerów”,  czyli  osób,  które  polubiły  dany  profil.  Dajemy  im
możliwość  komentowania,  podjęcia  dyskusji,  wyrażenia  swoich  odczuć
związanych z umieszczonymi newsami bądź pracą bibliotekarzy w szerszej
perspektywie. Podejmujemy dialog z naszymi użytkownikami rozpoznając i
reagując na ich potrzeby (tzw. feedback).

Na czym zatem polega strategia zarządzania relacjami z klientami, a
w  przypadku  bibliotek  z  użytkownikami?  Przede  wszystkim  należy



zidentyfikować użytkowników, a więc zgromadzić odpowiednią wiedzę
na  ich  temat.  Bez  tego  etapu,  w  czasie  którego  badane  są  potrzeby,
preferencje, zachowania i indywidualne cechy użytkowników, niemożliwe
jest  przejście  do  kolejnych  faz.  Kiedy  już  wiadomo,  kim  są  i  czego
oczekują,  a  także  do  jakich  grup  należą  (potencjalny,  okazjonalny,
kluczowy klient),  należy podjąć decyzję, w jaki sposób biblioteka będzie
budować z nimi relacje. Niemożliwe jest, aby ze wszystkimi budować je w
ten sam sposób, gdyż klienci różnią się również m.in. rentownością. Można
wybierać  zatem strategię,  decydując  się  na  jedno  z  trzech  najbardziej
popularnych podejść. W pierwszym z nich biblioteka pozwala na to, aby
użytkownik dostosował się do jej działań, czyli występuje z jakąś ofertą, a
czytelnik  odpowiada na nią.  Jest  to  chyba najpopularniejszy  dotychczas
sposób działania bibliotek. W drugim zupełnie odmiennie, dostosowuje się
całkowicie  do  oczekiwań  i  żądań  odbiorcy.  Usługobiorca  stawia
bibliotekarzom warunki, którym trzeba się podporządkować. Strategia ta
powinna  być  stosowana  jedynie  wobec  kluczowych  klientów,  a  nie
stanowić standard obsługi.  W bibliotekach stosowanie takiego podejścia
wobec  użytkowników  możliwe  jest  w  odniesieniu  do  np.  władz  uczelni.
Ostatnie  z  możliwych  podejść  w  budowaniu  związku  to  wzajemna
współpraca użytkownika i biblioteki dla zrealizowania wspólnych celów. W
literaturze dotyczącej marketingu powyższe strategie noszą nazwy agrafki,
rzepa i zamka błyskawicznego [4, s. 46-50].

Kolejnym elementem CRM jest  troska  o  klienta (ang.  customer
care). Jest to nic innego jak procesy obsługi użytkownika w bibliotece, a
więc  np.  sposób  przedstawiania  się  przez  telefon,  procedura  zapisu
nowego  czytelnika,  zasady  korzystania  z  czytelni.  Biblioteka  określa
pewien standard, który charakteryzuje czynności, jakie zachodzą na linii
użytkownik  –bibliotekarz.  Na  tym  etapie  jednym  z  najważniejszych
elementów jest utrzymanie stałego klienta, to z kolei możliwe jest poprzez
badanie  satysfakcji  i  zadowolenia  użytkowników  biblioteki.  Znajomość
potrzeb użytkowników pozwala na działania korygujące oraz wpływa na
proces budowy oferty biblioteki.

Ostatnią fazą wprowadzania CRM jest faza lojalności, która polega na
przekraczaniu  oczekiwań  użytkownika.  Jednak,  jak  pisze  Beata
Żołędowska,  zadowolenie  użytkownika  z  usług  bibliotecznych  wcale  nie
gwarantuje  jego  lojalności.  Ważne  są  również  postawa  użytkownika  w
stosunku do biblioteki,  powtarzalność odwiedzin  w dłuższym horyzoncie
czasowym,  planowany  ich  charakter  oraz  wreszcie  świadomy  wybór
konkretnych usług konkretnej biblioteki, mimo istnienia innych ofert [9, s.
151].

Czym zatem różnią się dotychczasowe zasady stosowane w CRM od
tych, którymi  powinno się posługiwać korzystając z nowoczesnych form
komunikowania? Dzisiejsze narzędzia pozwalają na bardziej  efektowne i
efektywne,  a  także  szybsze  reakcje  na  potrzeby  użytkowników.  Jednak
same  zasady  stosowania  koncepcji  CRM  nie  ulegają  zmianom.  Nadal
bibliotekarze muszą wiedzieć z kim pracują, monitorować zmieniające się
potrzeby  i  natychmiast  na  nie  reagować.  Mają  ku  temu jednak  więcej
sposobności,  coraz  to  nowsze  narzędzia,  a  rozwijająca  się  technologia
ułatwia te zadania. Nie mniej należy pamiętać o systematyczności działań,
gdyż nawet chwilowe zaniedbania mogą mieć skutek choćby w postaci



ubywających użytkowników. Dobrze jest cały czas przypominać o swojej
ofercie,  uzupełniając  ją  nowymi  usługami  i  pozwalając  na
współuczestnictwo użytkowników w pracy biblioteki. To ostatnie możliwe
jest przez takie działania jak możliwość proponowania przez czytelników
zakupu  konkretnych  tytułów  do  biblioteki,  współpraca  w  zakresie
katalogowania zbiorów, wyrażania opinii o książkach i innych opcji, które
są już dostępne w tzw. katalogach społecznościowych (katalogi OPAC 2.0).

Nowe  kanały  komunikowania  często  pozwalają  również  na
personalizację  oferty  biblioteki.  Mogłoby  się  wydawać,  że
dostosowanie  usług  biblioteki  do  oczekiwań  jej  użytkowników,  których
czasami są tysiące, nie jest prostą sprawą. Biblioteki często nie posiadają
wyspecjalizowanych  programów,  które  pozwalają  na  zarządzanie
informacjami o czytelniku. Okazuje się jednak, że nie jest problemem, aby
użytkownik  poczuł  się  wyjątkowo.  Renata  Augustyn  i  Michał  Fijał
wspominają  o  czterech  prostych  rozwiązaniach,  które  pozwalają  na
personalizację  oferty  [1].  Jednym z  nich  jest  wysyłanie  przypomnień  o
terminach  zwrotu  wypożyczonych  dokumentów.  Dziś  jest  to  już  niemal
standard stosowany w systemach bibliotecznych, który zwiększa komfort
użytkowników. Informowanie o nowościach wybranych przez czytelnika to
kolejny przykład na zindywidualizowanie oferty biblioteki. Użytkownik ma
możliwość samodzielnego wybrania publikacji z interesujących go dziedzin
czy  autorów,  które  kupowane  są  do  biblioteki.  W  ten  sposób  będzie
dostawał  informacje  tylko  o  tych  książkach,  o  których  chce  być
informowany. Kolejnym sposobem są powiadomienia o odbywających się
w  bibliotece  wydarzeniach.  Tego  typu  wiadomości  użytkownik  może
otrzymywać,  np.  podejmując  prenumeratę  newslettera  bądź  wyrażając
zgodę  na  otrzymywanie  powiadomień  drogą  elektroniczną.  Akcentem
świadczącym  o  staraniach  w  podtrzymywaniu  relacji  z  użytkownikami
może być również  fakt  pamiętania o ich urodzinach,  a także wysyłania
życzeń świątecznych. Warto przytoczyć jedno bardzo ważne stwierdzenie,
mówiące że użytkownik „zawsze powinien mieć możliwość wglądu i edycji
preferencji, które wybrał i takiego dostosowania profilu swojego konta, aby
zapewniało  mu  ono  optymalne  wykorzystanie”  [1].  Inne  sposoby  na
personalizację  usług  to  możliwość  tworzenia  zakładek,  np.  ulubione,
robocze  oraz  filtrowanie  informacji  i  tworzenie  swoich  własnych
podkatalogów.

Dzisiejszy klient biblioteki wie czego chce, zna swoje potrzeby i nie
boi się żądać usługi takiej, jakiej oczekuje. Użytkownicy są coraz bardziej
wymagający  i  coraz  częściej  roszczeniowi.  Podążają  również  z  duchem
czasu i korzystają z technologii, które oferuje im Internet. Jednak z drugiej
strony,  często ich potrzeby są nieuświadomione bądź niesprecyzowane.
Zatem  zadaniem  bibliotekarza  jest  nie  tylko  na  nie  odpowiadać,  ale
również je tworzyć bądź uzmysławiać.

Należy  pamiętać,  że  odpowiednie  elementy  świadczenia  usług
biblioteki  obejmują  nie  tylko  aspekty  materialne  (jak  urządzenia  czy
zbiory),  ale  również  aspekty  niematerialne,  jak  komunikacja  z
użytkownikami.  Chcąc  zatrzymać obecnych użytkowników i  przyciągnąć
nowych, należy zwrócić na to szczególną uwagę. Biblioteka może posiadać
doskonałe  zbiory,  ale  wystarczy,  że  bibliotekarze  okażą  się
niekompetentnymi i nieuprzejmymi, a nikt nie będzie chciał korzystać z jej



usług.  Zatem warto  zwrócić  uwagę na możliwości,  jakie  dają  narzędzia
internetowe i  korzystać z nich mądrze,  nie zapominając jednocześnie o
osobistym kontakcie z użytkownikiem.
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Katarzyna Bilińska1

PR biblioteki naukowej w teorii i praktyce. Studium
przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie

Public relations (PR) jako funkcja zarządzania oraz forma promocji w
coraz  większym  stopniu  zyskuje  na  znaczeniu  w  środowisku  bibliotek
akademickich,  szczególnie  w  kontekście  wypełniania  misji  wobec
społeczności  użytkowników.  Cele  i  zadania  biblioteki  uniwersyteckiej
podporządkowane instytucji macierzystej wyznaczają wektor rozwoju oraz
zakres  jej  oddziaływania  na  bliższe  i  dalsze  otoczenie.  Kształtowanie
pozytywnego  wizerunku,  budowanie  i  utrzymywanie  przychylności,
akceptacji oraz poparcia dla działalności, motywowane jest nie tylko celem
gwarancji  efektywnego  wypełniania  podstawowych  zadań  biblioteki.  Za
planowanym,  systematycznym i  sprawnym komunikowaniem z  grupami
otoczenia  przemawia  także  potrzeba  realizowania  zadań  związanych  z
odpowiedzialnością społeczną. Rola PR biblioteki naukowej obejmuje swym
zasięgiem  również  wszelkie  aktywności  przyczyniające  się  do  rozwoju
kulturalnego, społecznego i gospodarczego kraju [6, s. 20].

Teoretyczne  rozważania  na  temat  PR  bibliotek  naukowych  i
akademickich  zostały  już  wielokrotnie  opisane  i  przedstawione  na
konferencjach  naukowych  w kontekście  zarządzania  marketingowego  w
bibliotekach.  O  tym,  że  „istnieje  konieczność  podejmowania  działań
marketingowych”  [18,  s.  181]  w  instytucjach  non-profit2,  do  których
zaliczają  się  biblioteki  szkół  wyższych,  informował  konsekwentnie  Jacek
Wojciechowski  już w latach  dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia.  „Dla
instytucji  niekomercyjnej  bardziej  kosztowne  staje  się  nieposiadanie
programu PR, niż zainwestowanie w niego” powtarza za Nancy Marschall w
swojej  monografii  Małgorzata  Jaskowska  [6,  s.  17].  Mimo  wieloletnich
dyskusji,  warsztatu  teoretycznego  w  postaci  cennych  monografii  i
materiałów konferencyjnych,  praktyka biblioteczna pokazuje,  że na polu
działań  promocyjnych  wciąż  pozostaje  wiele  do  nadrobienia.  Na
przykładzie  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie
(BG  UEK)  można  dostrzec  pozytywne  zmiany  oraz  początkowe  efekty
świadomego  wykorzystywania  narzędzi  PR.  Dotarcie  z  informacją,
przebudzenie  grup  użytkowników po  to,  aby  wywoływać  w nich  realne
poczucie  potrzeby  skorzystania  z  usług  bibliotecznych,  pozwala  na
kreowanie/stymulowanie popytu [8, s. 467] i umacnianie pozycji biblioteki
na uczelni i w regionie.

Zgodnie  z  międzynarodowym  postulatem  poprawy  „widoczności”
biblioteki  naukowej  na  tle  organizmu  uczelni  i  w  społeczeństwie  oraz
1 mgr Katarzyna Bilińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, e-
mail: bilinskk@uek.krakow.pl
2 „Brak zysku nie oznacza natomiast braku pożytku” – o pożytku społecznym bibliotek
pisał  Jacek  Wojciechowski  na  kartach  wielu  swoich  publikacji  z  zakresu  zarządzania
bibliotekami  [18,  s.  175].  Prospołeczne  działania  biblioteki  jako  narzędzie  marketingu
przedstawiła też Jadwiga Kotulska [9, s. 100-101].



ulepszania jej użyteczności [8, s. 464], w BG UEK podjęto w sposób bardzo
zrównoważony takie inicjatywy, których celem jest zaistnienie w szerszej
świadomości  akademickiej  jako  instytucja  pożyteczna,  oferująca
wyjątkowo cenne kolekcje i usługi zaspokajające potrzeby użytkowników.
Dlatego też w pierwszym roku funkcjonowania Zespołu ds. Promocji w BG
UEK paleta instrumentów PR dostosowana została tak,  aby nie  nastąpił
uszczerbek na jakości podstawowych usług realizowanych przez członków
Zespołu. Powołanie Zespołu ds. Promocji,  w skład którego weszło trzech
pracowników  Oddziału  Informacji  Naukowej:  jeden  bibliotekarz  i  dwóch
młodszych bibliotekarzy, nastąpiło w listopadzie 2009 r. na mocy decyzji
Dyrektora  Biblioteki.  Członkowie  Zespołu  dostali  dodatkowy  przydział
obowiązków, na który z entuzjazmem wyrazili zgodę. Powierzenie nowego
zadania  aż  trzem  młodym  pracownikom  wydawało  się  najlepszym
rozwiązaniem,  gdyż  rozłożona  odpowiedzialność  nie  wywołała  efektu
przytłoczenia  jednej  osoby,  a  co  więcej  liczono  na  efekt  synergii.  Za
kulisami  tego  przedsięwzięcia  kryły  się  wcześniej  podjęte  działania  nie
nazywane głośno  „promocyjnymi”,  które  ze  względu  na  swój  charakter
wymagały  stosownego  publicity  oraz  ustalenia  pewnych  procedur
odnośnie  informowania  potencjalnych  odbiorców.  Wyjście  na  zewnątrz
Kampusu UEK z ofertą wystawienniczą stało się przyczynkiem do dyskusji
o podjęciu decyzji o Zespole.

Efektywne  kształtowanie  procesu  PR  przez  Zespół  ds.  Promocji
rozpoczęło  się  od  pierwszego  etapu:  zdefiniowania  problemu.  Ocena
bieżącej  sytuacji  i  położenia  Biblioteki  sporządzona została w oparciu o
analizę SWOT (tab. 1).

Tab. 1. Analiza SWOT Biblioteki Głównej UEK pod koniec 2009 r.

Mocne strony Słabe strony

1. Bezkonkurencyjność w  Małopolsce  i  optymalna
lokalizacja (budynek BG w sercu Kampusu UEK,
niedaleko Dworca Głównego)

2. Dostępność (wybrane agendy otwarte w soboty i
niedziele, a w tygodniu – wt-pt do 20.00), WIFI 

3. Wykwalifikowana  kadra  pracownicza (w  tym  7
bibliotekarzy dyplomowanych, 25 kustoszy)

4. Zdalny dostęp dla pracowników i studentów UEK
5. Bogate  zbiory  –  ilościowo  i  jakościowo:

tradycyjne i elektroniczne
6. Kolekcje  specjalne:  Biblioteki  Depozytowe:  IMF,

EBOR, WB oraz CDE
7. Wysoka  jakość  usług:  nieobowiązkowa  oferta

szkoleń dla grup seminaryjnych – (398 osób = 45
grup), grup English Track – (149 osób = 9 grup)

8. Bazy  własne:  Nauki  Społeczne+Gospodarka
(obecnie  BazEkon),  Dorobek,  Zastosowania
Informatyki, Nobliści

9. Działalność wystawiennicza: 13 wystaw, 4 duże
10. Popularność: odwiedziny 319 753 osób
11. Własne wydawnictwa: Biuletyn Informacyjny – 2

numery, Ekonomia on-line – 4 numery
12. Obszerne  Pomoce/Helpy  do  katalogu

komputerowego,  baz  własnych,  korzystania  z

1. Brak  badań  potrzeb
użytkownika

2. Brak  spójnej  identyfikacji
wizualnej

3. Niejednorodnie  (pod  względem
jakości)  wyposażone agendy w
sprzęt komputerowy

4. Utrudniona nawigacja wewnątrz
budynku: 3 kondygnacje, usługi
podzielone  na  1  i  3  p.  (stary
projekt budynku)

5. Brak  szczególnego
zainteresowania  zbiorami  i
usługami  ze  strony  kadry
naukowej  (brak  inicjatyw  ze
strony  BG  kierowanych  do
konkretnych  grup
użytkowników)

6. Brak  środków  na  finansowanie
dodatkowych  inicjatyw:
wydarzeń, wystaw



Biblioteki

Szanse Zagrożenia

1. Współpraca  z  pracownikami  naukowymi  w
zakresie  popularyzowania  usług  i  zbiorów
(zajęcia, plakaty, zaproszenia)

2. Zaistnienie  na  forum  Uczelni  także  dzięki
organizacji  dodatkowych  przedsięwzięć:
ukierunkowanych  tematycznie  szkoleń,  dużych
wystaw  z  udziałem  władz,  systematycznych
publikacji na łamach prasy UEK 

3. Nawiązanie  współpracy  z  Sekcją  Promocji
Kancelarii Rektora UEK, Rzecznikiem Prasowym

4. Potencjał  ludzki  –  rozwój  kompetencji  poprzez
szkolenia dla pracowników BG 

5. Współpraca wewnątrz BG
6. Otwarcie  się  na  potrzeby  studentów,  głównych

użytkowników  także  poprzez  zadbanie  o
wyposażenie  przestrzeni  pustych  korytarzy  i
kreowanie BG jako „trzeciego miejsca”,  zawsze
przyjaznego,  z  atmosferą  do  nauki  i  rozwoju
także swoich pasji

7. Funkcja rozwoju kulturalnego 

1. Zmniejszenie  zainteresowania
zbiorami udostępnianymi tylko
na miejscu – spadek odwiedzin

2. Spadek  zainteresowania  ze
strony  władz  Uczelni  i  kadry
naukowej  potrzebami  rozwoju
BG,  uszczuplanie  budżetu
bibliotecznego  do  minimum,
prowadzące  m.in.  do  redukcji
etatów

3. Mniejszy  budżet  –  gorsza
oferta nowości 

4. Przyspieszony  efekt
dezaktualizacji  informacji,
szybkie starzenie się zbiorów

5. Pogorszenie  warunków pracy,
demotywacja pracowników

6. Brak rozwoju – uwstecznianie

Źródło: opracowanie własne

Następnie  sformułowano  wizję  poprawy  wizerunku  jednostki  w
postaci  dokumentu  określającego  harmonogram  zadań  dla  Zespołu.
Strategia promocyjna wpisana została w kontekst misji Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którą „jest wspieranie edukacji i
badań  naukowych  realizowanych  na  Uniwersytecie  oraz  zapewnienie
użytkownikom Biblioteki dostępu do informacji o krajowych i światowych
osiągnięciach naukowych. Misją Biblioteki jest również pomoc w rozwijaniu
umiejętności  samokształcenia  studentów,  dbałość  o  ich  ogólny  rozwój
kulturowy, a także ochrona i zachowanie zbiorów dla pożytku przyszłych
pokoleń” [12]. Już w 1995 r. wyniki analizy zawartości misji 58 bibliotek
naukowych  i  akademickich  w  stanie  Kalifornia  pokazały,  że  rola  i
odpowiedzialność  tych  instytucji  wymaga  redefinicji  [14].  Badania
przeprowadzone  przez  Stephanie  Rogers  Banger potwierdziły  tendencję
dynamicznych  zmian,  których  doświadczają  biblioteki  naukowe.  O  ile
bieżąca diagnoza natury zmian wydaje się stosunkowo łatwym zadaniem,
o tyle trudnym wyzwaniem pozostaje odpowiedź na te zmiany [14]. Skoro
misja Biblioteki cały czas ulega rozszerzeniu, ale nie rozmyciu, konieczne
jest  zaangażowanie  pracowników  na  rzecz  uświadamiania  w  otoczeniu
bliższym  i  dalszym  aktualnie  obowiązującej  roli  Biblioteki.  Przyszłość
biblioteki  akademickiej  integralnie  powiązanej  z  sukcesem  uczelni
zarysowana  jest  w  szerszym  spojrzeniu  przez  pryzmat  funkcji
pedagogicznych  (umiejętne  przekazywanie  wiedzy  z  praktycznego
wykorzystywania  różnorodnych  systemów  informacyjnych),  funkcji
promocyjnych  (angażowanie  biblioteki  w  PR  uczelni  i  współtworzenie
środowiska  sukcesu),  funkcji  wspierających  procesy  studiowania,
nauczania  oraz  prowadzenia  badań  naukowych  (inwestowanie  w



technologie informacyjne), funkcji kulturalnych i dla pożytku społecznego
(renesans biblioteki naukowej jako ośrodka kultury).

W strategii  promocji  BG UEK zatwierdzonej  przez  Dyrektora  ujęte
zostały  wszystkie  cztery  cele  odpowiadające  nagłośnieniu  funkcji
pedagogicznej,  promocyjnej  na  rzecz  Uczelni,  wspierającej  procesy
studiowania,  nauczania  i  prowadzenia  badań  naukowych  oraz  funkcji
kulturalnej.

Podstawowe funkcje PR, wewnętrzne i zewnętrzne, określono kładąc
wyjątkowo mocny akcent  na promocję  usług i  budowanie  przychylności
grup  otoczenia  zewnętrznego  [10,  16,  20].  Praca  nad  zwiększeniem
lojalności pracowników wobec Biblioteki, poprawa efektywności ich pracy,
rozpoznanie  tożsamości  –  „zespołu  cech,  za  pomocą  których  biblioteka
naukowa buduje własny obraz, z którym się identyfikuje” [6, s. 26] zeszła
na plan dalszy. Strategia promocyjna uwzględniła formy PR o charakterze
zewnętrznym:  wydawnictwa (nowe foldery  dla  różnych  grup  odbiorców,
redagowanie  artykułów  do  Kuriera  UEK w  ramach  zainicjowanej  stałej
szpalty  Biblioteczny  helpdesk,  Biblioteczne  Vademecum na  platformie
Moodle),  prezentacje  (stanowisko  promocyjne  BG  UEK  podczas  Dni
Otwartych Uczelni dwa razy w roku akademickim, oprowadzanie wycieczek
po Bibliotece),  kontakty  z  mediami  (poprzez  rzecznika  prasowego UEK,
Sekcję  Promocji  UEK),  informowanie  środowiska  akademickiego  przy
pomocy różnych środków o ofercie szkoleń dla grup seminaryjnych, spójny
system  identyfikacji  wizualnej  (projekt  logo  i  gadżetów),  wystawy
(przygotowywanie  rocznego  planu  wystaw,  realizacja,  koordynacja  i
promocja  w  środowisku),  aktywność  w  życiu  społecznym  (udział  w
imprezach  uczelnianych:  inauguracjach,  spotkaniach  okolicznościowych,
dniach pamięci, dniach integracji), obsługa kontaktów z Biurem ds. Osób
Niepełnosprawnych  UEK  oraz  środowiskiem  całej  Uczelni  poprzez  listę
mailingową. Funkcja Zespołu została zdefiniowana jako udział jej członków
we  wszystkich  dziedzinach  związanych  z  promocją  BG  UEK  na  terenie
Kampusu. Działania Biblioteki wykraczające poza mury Uczelni, zwłaszcza
prowadzone  pod  patronatem  Rektora,  nie  mieszczą  się  w  zakresie
kompetencji Zespołu i są przejmowane przez pracowników Sekcji Promocji
Kancelarii Rektora UEK.

Działania  wewnętrzne  ukierunkowane  na  podtrzymanie  dobrych
relacji z klientami rzeczywistymi oraz na kształtowanie pozytywnych relacji
między  pracownikami  [15,  s.  206]  podejmowane  są  przez  grono
zarządzające Biblioteką: Dyrektorów i Radę Biblioteczną. Udogodnienia dla
użytkownika  w  postaci:  ulepszania  interfejsów  baz  danych  tworzonych
przez  pracowników  Biblioteki,  nowego  projektu  strony  domowej,
poszerzania  oferty  źródeł  informacji,  planu  unowocześniania  sprzętu,
wprowadzane  są  według  zaleceń  decydentów  –  Dyrekcji  Biblioteki.
Również  działalność  dydaktyczna  obejmująca  szkolenia  dla  studentów
pierwszego roku, grup seminaryjnych (studentów III i V roku), doktorantów,
pracowników  naukowych,  studentów  English  Track,  koordynowane  są
przez  Zastępcę  Dyrektora  ds.  Zbiorów.  Taki  podział  odpowiedzialności
prawdopodobnie  miał  znacznie  dla  skoncentrowania  uwagi  Zespołu
głównie na działaniach promocyjnych wychodzących na zewnątrz instytucji
przy pełnej świadomości, iż w strategii promocji optymalizacja wizerunku i



tożsamości  biblioteki  obejmować  powinna  w  takim  samym  stopniu
pracowników, co decydentów, jak i użytkowników [19, s. 135].

Trzecia  faza,  polegająca  na  wdrożeniu  planu  nie  została  jeszcze
ukończona. Nie wszystkie cele i zadania udało się zrealizować w przeciągu
roku i czterech miesięcy. Były to podstawowe zadania: wprowadzenie logo,
edycja  nowych  folderów  i  gadżetów,  zainicjowanie  szpalty  Biblioteczny
helpdesk, zaistnienie na Dniach Otwartych Uczelni. Niektóre posunięcia z
powodu braku czasu i możliwości ingerencji w projekty graficzne okazały
się mało satysfakcjonujące (np. gadżety). Niemniej najważniejsze w tym
wszystkim okazało się przetarcie szlaków, zdobycie doświadczenia, które
pozwala  na  podejmowanie  z  większą  odwagą  celniejszych  decyzji.  W
związku  z  tym  pojawiły  się  nowe,  lepsze  pomysły,  które  czekają  na
realizację. „Każda biblioteka musi być dzisiaj organizacją uczącą się, która
wyciąga wnioski  z  popełnianych błędów a wewnętrzne doskonalenie  się
jest w niej ciągłym procesem” [21, s. 148].

Mimo,  że  proces  realizowania  planu  wciąż  trwa,  autorka  referatu
pokusiła  się  o  przeprowadzenie  dwóch  badań  w  ramach  czwartej  fazy
(oceny wdrożonego programu): analizy zawartości księgi gości wystaw BG
UEK  z  ośmiu  ekspozycji  z  okresu  2009-2011  oraz  mini-ankiety  wśród
pracowników Biblioteki.  Pierwsza  analiza  miała  charakter  badania  opinii
publiczności.  Wyniki  drugiego  badania  miały  zasygnalizować,  na  ile
działania  Zespołu  ds.  Promocji  w  tak  krótkim  czasie  (jednego  roku  i
czterech  miesięcy)  zostały  dostrzeżone  i  ocenione  pozytywnie  przez
najbliższe grono – bibliotekarzy nie zawsze świadomych tego, że każdy z
nich pracuje na wizerunek instytucji.

Jedną  z  ważnych  form  budowania  dobrych  stosunków  ze
środowiskiem było i jest organizowanie w Bibliotece wystaw [11, s. 143],
które  przyciągają  wzrok  władz  Uczelni  oraz  mediów  i  sprawiają,  że  o
Bibliotece  mówi  się  „nie  tylko  w  kontekście  obsługi  użytkowników,
problemów  finansowych  itp.”  [5,  s.  132].  Pokazanie  w  środowisku
akademickim nowej twarzy bibliotekarza, który „potrafi działać na wielu
płaszczyznach i chce zrobić coś więcej niż tylko wypożyczać książki” [5, s.
133] procentuje pozytywnym wizerunkiem całej instytucji.

Działalność wystawiennicza w BG UEK ma nieporównywalnie dłuższą
tradycję niż powołany Zespół ds. Promocji, niemniej jednak istnieje ścisła
zależność  między  jakością  wystaw  i  frekwencją  odwiedzających  a
Zespołem. Nad organizacją wystaw w Bibliotece  czuwa kurator  wystaw,
który wchodzi w skład Zespołu. W przeciągu dwóch lat i dwóch miesięcy w
Bibliotece odbyło się dziewięć ważnych ekspozycji, z czego pierwsza z nich
została  wyróżniona  przez  władze  rektorskie  w  podsumowaniu  roku
akademickiego 2008/2009 jako trzecie najważniejsze wydarzenie na skalę
Uczelni  (zanim  powołany  został  Zespół).  Była  to  wystawa  pt.  Rola
przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli
Krakowa autorstwa prof. dr hab. Aleksandra Skotnickiego, który w setną
rocznicę  urodzin  Schindlera  wydał  książkę  Oskar  Schindler  w  oczach
uratowanych  przez  siebie  krakowskich  Żydów.  Wystawa  miała  na  celu
przypomnienie  środowisku  akademickiemu  jaką  rolę  Oskar  Schindler,
niemiecki  przemysłowiec  czeskiego  pochodzenia,  odegrał  w uratowaniu
ponad  1100  żydowskich  współobywateli  Krakowa,  oraz  pokazanie
przyszłym  ekonomistom,  że niezależnie  od  okoliczności,  oprócz  zysku,



należy  przede  wszystkim  pamiętać  o  drugim człowieku.  Przy  okazji  tej
wystawy  narodziła  się  tradycja  wystawiania  Księgi  gości w  sali
wystawowej.

Analiza zawartości księgi (158 wpisów) potwierdza sukces inicjatyw
wystawienniczych,  gdyż  wszystkie  opinie  były  zaskakująco  pozytywne i
obrazowały entuzjazm, z jakim witano coraz to nowsze tematy.

Tab. 2. Analiza zawartości wpisów do księgi gości wystaw w BG UEK

Liczba
określeń

Przymiotniki/przysłówki Rzeczowniki

12 serdeczne uznanie, 
szacunek,
gratulacje

47 wspaniała,  wyjątkowa,  świetna,  udana,  trafna,  piękna,
ładna,  cudna,  optymistyczna,  interesująca,  ciekawa,
pomysłowa,  bardzo  fajna,  fenomenalna,  przejrzysta,
klarowna, wartościowa, przydatna, profesjonalna, starannie
i  dobrze  przygotowana,  inspirująca,  fantastyczna,  super,
jak zawsze wspaniała, very impressive, brawo

wystawa

14 - wyrazy 
podziękowania

Źródło: opracowanie własne

Wśród uwag znalazły się zdania świadczące o zadowoleniu z faktu
podejmowania bardzo różnorodnych tematów: „punkt za pomysł”, „plus za
pamięć  i  uświadamianie  młodych”,  „należy  przypominać  wartościowe
postawy”,  „bardzo  ważny,  ciekawie  przedstawiony  temat”,  „miły
przerywnik”,  „zachęca do zainteresowania”,  „przykuwa uwagę”,  „trudno
oderwać oczy”,  „cieszę się,  że coś się dzieje”,  „systematyzuje wiedzę”,
„czekam na  wystawę”,  „uwielbiam oglądać  wystawy”.  Wpisy  do  księgi
gości pokazują wartości, na które zwracają uwagę odwiedzający. Dominują
nie  tylko  przymiotniki  opisujące  wrażenia  estetyczne,  ale  także  słowa
komunikujące sensowność podejmowania tematów ambitnych także spoza
nauk ekonomicznych, a z pogranicza historii, sztuki i kultury: „W czasach
kiedy ośmieszamy wartości i kompromitujemy autorytety błyskają iskierki
nadziei.  Cieszę  się  bardzo,  że  moja  Uczelnia  powraca  do  wartości
humanizmu (studentka)”, lub „Wiele na uczelni było wystaw, ale żadna nie
przykuła tak mojej uwagi. Obrazy napawają optymizmem i trafiają w sam
środek mojej duszy... Gdybyśmy mieli tyle uczuć, co barw, tyle światła w
naszych  myślach  –  mielibyśmy  może  więcej  miłości  i  nadziei  –  ze
wzruszeniem dziękuję”.

Zakładając,  że  działania  promocyjne  mają  charakter  relatywny,
względny, gdyż o ich powodzeniu rozstrzyga adresat [17, s. 118], można
stwierdzić w oparciu o analizę wpisów do księgi gości wystaw, że odbiór
tego rodzaju aktywności  podejmowanych w BG UEK jest pozytywny. Co
więcej,  wpływa  na  konkretyzację  wizerunku  Biblioteki  jako  miejsca
przyjaznego, w którym promowane są wartości: piękna, prawdy, mądrości,
solidarności,  odpowiedzialności  czy  odwagi,  a  wizyta  może  być
motywowana także potrzebą „zresetowania” umysłu, nabrania oddechu w
trakcie  procesu  uczenia  się.  Biblioteka  wszakże  wspiera  studentów  i
wykładowców  nie  tylko  udostępniając  zaplecze  źródłowe,  ale  także



oferując  przestrzeń  fizyczną,  w  której  użytkownicy  dobrze  się  czują  i
wybierają to miejsce jako najbardziej przyjazne w Kampusie, stymulujące
do pracy, twórczej dyskusji i osobistego rozwoju.

Niezależnie od aplauzu dla wystaw do Biblioteki spływają pozytywne
opinie odnośnie folderów oraz artykułów publikowanych w  Kurierze UEK.
Zespół  ds. Promocji  doceniono także za najładniejsze stoisko na Dniach
Otwartych Uczelni w październiku 2010 r. Równolegle toczy się dyskusja
nad  tym,  w  jakim  kierunku  powinien  iść  rozwój  strategii  promocyjnej
Biblioteki.  Skoro  z  promocyjnego  punktu  widzenia,  nie  ma  zachowań,
działań, procesów neutralnych, są albo promocyjne, albo antypromocyjne i
to często niezależnie od intencji [17, s. 118], to czy aktywność Zespołu
składającego  się  obecnie  już  tylko  z  dwóch  osób  wywołuje  wzrost
świadomości  bibliotekarzy  w  zakresie  współodpowiedzialności  za  PR
Biblioteki?  Tworzenie  przyjaznego klimatu  i  przełamywanie  stereotypów
nie  jest  zarezerwowane  dla  specjalistów  od  PR  (którzy  są  w  trakcie
doskonalenia),  ale  stanowi  codzienne  wyzwanie  dla  wszystkich
pracowników,  szczególnie  dla  obsługujących  użytkownika  [18,  s.  185].
Mając na uwadze fakt, że „96% niezadowolonych klientów nigdy nie składa
skarg, ale 90% z nich także nie wraca (...) a każdy z tych 90% opowie o
swoich doświadczeniach co najmniej 9-ciu osobom” [15, s. 160-161], warto
scalić oczekiwania i pomysły w jeden obraz. „Nie wystarczy jednak ani sam
program,  ani  stosowne rozwiązanie  organizacyjne,  powodzenie  wymaga
jeszcze  zaangażowania  się  personelu,  (...)  uznania  celów  biblioteki  za
własne” [3; 18, s. 181-182].

Badanie  identyfikacji  bibliotekarzy  z  działalnością  Zespołu  ds.
Promocji,  a przez to z Biblioteką,  przeprowadzone zostało w dniach 22-
24.02.2011  r.  w  grupie  63  osób  (94%  zatrudnionych  w  BG;  liczba
zatrudnionych na etacie: 67 osób – 2 osoby wstrzymały się od głosu, 3
pracowników  nie  otrzymało  ankiety  z  powodu  nieobecności  w  pracy
wynikającej  m.in.  z  przebywania  na  urlopie  macierzyńskim  bądź
wychowawczym). Wypełnione zostały 62 kwestionariusze.

Tab. 3. Udział procentowy respondentów w ankiecie w podziale na grupy
stażowe

Staż pracy Liczba
respondentów

% ogółu
ankietowanych

Do 5 lat 13 21%
Od 6 do 15 17 27,5 %
Od 16 do 25 17 27,5 %
Powyżej 25 15 24%
Razem 62 100%

Źródło: opracowanie własne

Ankieta  składała  się  z  pięciu  pytań  dysjunktywnych  zamkniętych,
przy czym czwarte pytanie zawierało możliwość dopowiedzenia. Poznanie
opinii  pracowników  z  uwzględnieniem  zależności  między  zmiennymi
pozwoliło  na  zweryfikowanie  hipotezy  mówiącej,  że  istnieje  zależność
między  stażem  pracy  a  rozumieniem  potrzeby  działań  na  rzecz  PR
Biblioteki.



Pierwsze  pytanie  dotyczyło  zasadności  utworzenia  w  Bibliotece
Zespołu  ds.  Promocji.  65%  badanych  wypowiedziało  się  jednoznacznie
pozytywnie,  29% także  pozytywnie,  ale  z  lekkim  zawahaniem (rys.  1).
Pojawiły się też pojedyncze głosy negujące sens istnienia Zespołu (5% w
skali  wszystkich  badanych).  Grupa  pracowników  najmłodszych  stażem
jednomyślnie  opowiedziała  się  po  stronie  zwolenników  decyzji
(zdecydowana większość – 61,5% grupy powiedziała TAK, 38,5% grupy –
RACZEJ  TAK).  Natomiast  patrząc  na  odpowiedzi  pozostałych  grup
respondentów  można  z  zaskoczeniem  zauważyć,  że  najsilniejszy  głos
aprobaty dla zaistnienia Zespołu ds. Promocji  zabrzmiał wśród najdłużej
pracujących w Bibliotece, bo aż 73% grupy ze stażem powyżej 25 lat (tab.
4).

Rys. 1. Pytanie 1: Czy uważa Pan/Pani powołanie Zespołu ds. Promocji za
dobry i uzasadniony pomysł?

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Wyniki ankiety dla pytania 1

Staż pracy Liczba 
respondentów

Tak Raczej 
tak

Raczej 
nie

Nie Brak 
odpowiedzi

Do 5 lat 13 8 
(61,5 %)

5
(38, 5%)

0 0 0

Od 6 do 15 17 12
(70,5%)

4
(23,5%)

0 1
6%

0

Od 16 do 25 17 9 
(53%)

6
(35%)

1
(6%)

1 
(6%)

0

Powyżej 25 15 11
(73%)

3
(20%)

0 1
(7%)

0

Razem 62 
(100%)

40 
(64,5%)

18 
(29%)

1 
(1,5%)

3 
(5%)

0

Źródło: opracowanie własne

Drugie  pytanie  miało  wskazać,  czy  inicjatywy  promocyjne  o
charakterze  zewnętrznym  podejmowane  przez  Zespół  służą  budowaniu
takiego  wizerunku  Biblioteki,  z  którym  chcą  identyfikować  się  wszyscy
pracownicy.  Ponad  połowa  respondentów  odpowiedziała  zdecydowanie
twierdząco (rys. 2). Dwie osoby wypowiedziały się negatywnie, a kolejne

65%

29%

0%
5%

1%

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Brak
odpowiedzi



dwie wstrzymały się od głosu. Najwięcej wątpliwości wyrazili pracownicy w
przedziale stażowym od 6 do 25 lat pracy (tab. 5).

Rys. 2. Pytanie 2: Czy identyfikuje się Pan/Pani z nowym wizerunkiem
Biblioteki promowanym podczas Dni Otwartych Uczelni, na łamach Kuriera

UEK oraz przy okazji większych wystaw z udziałem władz Uczelni?

Źródło: opracowanie własne

Tab. 5. Wyniki ankiety dla pytania 2

Staż pracy Liczba 
respondentó
w

Tak Raczej 
tak

Raczej 
nie

Nie Brak 
odpowiedzi

Do 5 lat 13 6 
(46%)

6 
(46%)

0 0 1 
(8%)

Od 6 do 15 17 7 
(41%)

7 
(41%)

1 
(6%)

1 
(6%)

1 
(6%)

Od 16 do 25 17 6 
(35%)

6 
(35%)

3 
(18%)

1 
(6%)

1 
(6%)

Powyżej 25 15 7 
(47%)

7 
(47%)

1 
(6%)

0 0

Razem 62 
(100%)

26 
(42%)

26 
(42%)

5 
(8%)

2 
(3%)

3 
(5%)

Źródło: opracowanie własne

Ocenę folderów oraz gadżetów promocyjnych zawierały odpowiedzi na
pytanie trzecie (rys. 3). Wyniki pokazały, że pracownicy nie są jednomyślni
i mają zastrzeżenia co do materiałów promocyjnych. 48% ankietowanych
bez przekonania doceniło wartość folderów i gadżetów. Co prawda 27%
pracowników wyraziło pełne uznanie dla zrealizowanych wydawnictw, ale
jednocześnie  zebrała  się  znaczna  grupa  niezadowolonych  (16%  –  na
RACZEJ NIE, 6% – na NIE). Pod względem zmiennej lat stażu największą
krytyką wykazały się grupy zawodowe:  16-25 lat  pracy,  powyżej  25 lat
(tab.  6).  Należy  nadmienić,  że  za  projekt  graficzny  odpowiedzialny  był
grafik z Sekcji  Promocji  Kancelarii  Rektora UEK. Pracownicy Zespołu ds.
Promocji  nie  otrzymali  próbnych  egzemplarzy  i  byli  zaskoczeni  tym,  że
ostateczne wersje mocno odbiegały od zaakceptowanej wersji projektowej.
Pytanie  trzecie  dotyczyło  łącznej  opinii  o  dwóch  różnych  rodzajach

53%

29%

6%

4%
8%

tak

raczej tak

raczej nie

nie

brak
odpowiedzi



materiałów  i  mogło  wprowadzić  respondentów  w  zakłopotanie  w
przypadku, gdy chcieli oni wyrazić różną ocenę dla folderów i gadżetów.

Rys. 3. Pytanie 3: Czy uważa Pan/Pani, że foldery i gadżety przygotowane
w 2010 r. spełniają w satysfakcjonującym stopniu funkcję informacyjno-

promocyjną?

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Wyniki ankiety dla pytania 3

Staż pracy Liczba 
respondentó
w

Tak Raczej 
tak

Raczej nie Nie Brak 
odpowiedz
i

Do 5 lat 13 3 
(23%)

7 
(54%)

2 
(15%)

0 1 
(8%)

Od 6 do 15 17 5 
(29%)

8 
(47%)

2 
(12%)

1 
(6%)

1 
(6%)

Od 16 do 25 17 5 
(29%)

8 
(47%)

1 
(6%)

3 
(18%)

0

Powyżej 25 15 4 
(27%)

7 
(46%)

4 
(27%)

0 0

Razem 62 (100%) 17 
(27%)

30 
(48%)

9 
(16%)

4 
(6%)

2 
(3%)

Źródło: opracowanie własne

Dotychczasowe  formy  kreowania  pozytywnego  wizerunku  przyjęte
przez Zespół ds. Promocji uznane zostały za niewystarczające przez 23%
ankietowanych i 19% osób wyrażających się z mniejszym przekonaniem (w
sumie  42%).  Grupa  32%  badanych  nie  potrafiła  wskazać  innych
instrumentów,  których  dotąd  nie  wykorzystano  w  działaniach
promocyjnych.  Osiem  osób,  czyli  aż  13%  pracowników  Biblioteki  nie
zaznaczyło  żadnej  odpowiedzi.  Patrząc  na  rozłożenie  głosów  według
zmiennej stażu pracy można dostrzec lekką dominację grupy zawodowej
16-25 w kreowaniu opinii, iż należy rozszerzyć paletę narzędzi PR.

Rys. 4. Pytanie 4: Czy uważa Pan/Pani, że istnieją inne
możliwości/narzędzia kreowania pozytywnego wizerunku Biblioteki, które

dotąd nie zostały rozpoznane i wykorzystane?
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Źródło: opracowanie własne

Tab. 7. Wyniki ankiety dla pytania 4

Staż pracy Liczba 
respondentó
w

Tak Raczej 
tak

Raczej 
nie

Nie Brak 
odpowiedz
i

Do 5 lat 13 3 
(23%)

2 
(15%)

5 
(38%)

2 
(16%)

1 
(8%)

Od 6 do 15 17 5 
(29%)

2 
(12%)

4 
(23%)

3 
(18%)

3 
(18%)

Od 16 do 
25

17 3 
(18%)

5 
(29 %)

5 
(29%)

1 
(6%)

3 
(18%)

Powyżej 25 15 3 
(20%)

3 
(20%)

6 
(40%)

2
(13%)

1 
(7%)

Razem 62 (100%) 14 
(23%)

12 
(19%)

20 
(32%)

8 
(13%)

8 
(13%)

Źródło: opracowanie własne

W  czwartym  punkcie  zawarto  „furtkę”  w  postaci  pytania
dookreślającego  otwartego,  które  pozwoliło  na  zebranie  pomysłów
pracowników odnośnie kreowania wizerunku Biblioteki.

Tab. 8. Narzędzia PR do wprowadzenia według pracowników BG UEK

Staż
pracy

Liczba
respondentó

w

Liczba
respondent

ów
z

pomysłami
(AKTYWNI)

Pomysły Deklarowa
na chęć

współprac
y

(Pyt. 5)

Do 5 
lat

13 4 

(31%)

- konto BG na gg i FB, Twitter,
- nowa strona www,
- punkt info przy wejściu do BG 
(obecnie problem z library anxiety),
- nowy sprzęt komputerowy,
- badanie satysfakcji klienta,
- zadbanie o estetykę wnętrza,
- film o BG na www,
- newsletter

3

Od 6 
do 15

17 5 - promocja DOROBKU wśród pracow. 
nauk. UEK,

5

23%

19%

32%

13% 13%
Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

Brak
odpowiedzi



(29%) - gg, FB (x2),
- zakładki, wizytówki,
- Dzień Otwarty BG (x2),
- aktualne informacje o BG w sieci: 
Wikipedia,
- konkursy dla pracowników BG, UEK, 
studentów,
- rozszerzenie oferty na moodle,
- cykliczne imprezy w BG, inne niż 
wystawy,
- działalność informacyjna w 
środowisku naukowców i sektorze 
przedsiębiorców,
- poprawa estetyki wnętrz 

Od 16
do 25

17 7

(41%)

- cykliczne badanie użytkownika (x3),
- nowa strona www,
- reklama BG w czasopismach 
ekonomicznych,
- konferencje,
- panele, spotkania z wydawcami, 
redaktorami, politykami

1

Od 25 15 2 

(13%)

- FB,
- blogi,
- ogólnodostępne prezentacje baz,
- promocja zbiorów ukierunkowana na
poszczególne tematy

2

Suma 62 
(100%)

18 
(29%)

11 (18%)

Źródło: opracowanie własne

Wśród  pomysłów  przedstawionych  przez  grupę  aktywnych
respondentów  znalazły  się  głównie  działania  o  charakterze  zwiększonej
aktywności BG w świecie realnym i wirtualnym (Dzień Otwarty BG, imprezy
biblioteczne –  poprawa strony www, utworzenie  konta BG na portalach
społecznościowych, konektorach, więcej o BG na Moodle – PR w Internecie
[2]). Należy podkreślić cenną uwagę, która powtórzona została w trzech
przedziałach  stażowych,  o  konieczności  monitorowania  potrzeb
użytkownika w oparciu o badania marketingowe (tab. 8). Między innymi po
to,  aby  obalić  przekonanie  bibliotekarzy,  że  wiedzą  najlepiej  czego
oczekuje  klient  [8,  s.  454].  Zaskakujący  okazał  się  fakt,  że najmłodsze
koleżanki i koledzy nie wykazali szczególnego zainteresowania czwartym
pytaniem. Można odnieść  wrażenie,  że  kilka  osób mogło  nie  zrozumieć
intencji  pytającego i  potraktowało pytanie jako okazję do skrytykowania
bieżących  działań  bez  podania  propozycji  od  siebie.  Prawdopodobnie
dlatego wynik dla grupy zawodowej 16-25 wydaje się być mylący (aż 7
osób = 41% ankietowanych z tego przedziału stażowego zdobyło się na
podzielenie swoimi uwagami), z czego tylko jedna osoba reflektowała na
współpracę z Zespołem ds. Promocji.  Ostatnie pytanie dotyczyło właśnie
zainteresowania  PR  i  zaangażowania  na  rzecz  wspólnych  działań
promocyjnych (rys. 5).

Rys. 5. Pytanie 5: Czy interesuje Pana/Panią działalność Zespołu ds.
Promocji i czy chciałby Pan/Pani aktywnie współpracować z Zespołem nad

poprawą PR Biblioteki?



Źródło: opracowanie własne

Tab. 9. Wyniki ankiety dla pytania 5

Staż pracy Liczba 
respondentó
w

Tak Raczej 
tak

Raczej 
nie

Nie Brak 
odpowiedz
i

Do 5 lat 13 2 
(15%)

3 
(23%)

7 
(54%)

0 1 
(8%)

Od 6 do 15 17 5 
(29%)

6 
(35%)

3 
(18%)

2 
(12%)

1 
(6%)

Od 16 do 25 17 3 
(18%)

3 
(18%)

8 
(48%)

3 
(18%)

0

Powyżej 25 15 2 
(13%)

3 
(20%)

7 
(47%)

3 
(20 %)

0 

Razem 62 
(100%)

12 
(19%)

15 
(24%)

25 
(41%)

8 
(13%)

2 
(3%)

Źródło: opracowanie własne

W  przypadku  pytania  odnoszącego  się  do  zainteresowania
działalnością  Zespołu  ds.  Promocji  oraz  wyrażenia  chęci  współpracy  na
polu kształtowania pozytywnego wizerunku pracownicy wykazali się dużą
rozbieżnością zdań. Jednoznacznie zdeklarowanych było 19% na TAK i 13%
na NIE. Większość ankietowanych zaznaczyła odpowiedzi wymijające: 41%
pracowników wolałoby nie podejmować w przyszłości żadnych zobowiązań,
natomiast 24%, czyli jedna czwarta ogółu badanej grupy, brała pod uwagę
taką  ewentualność.  Najbardziej  chętni  do  współpracy  okazali  się
bezsprzecznie  bibliotekarze  zakwalifikowani  do  drugiej  grupy  stażowej
(tab.  9).  Tylko  wśród  najmłodszych  pracowników  nikt  nie  udzielił
jednoznacznie  negatywnej  odpowiedzi.  Nie  mniej  jednak  wynik  budzi
wątpliwości,  dlaczego  z  tego  grona  tak  mało  osób  wyraziło  gotowość
wzięcia współodpowiedzialności za działania, które służą dobru wspólnemu
i mogą determinować warunki pracy w Bibliotece w najbliższej przyszłości.

Wyniki  ankiety  pokazały,  że  istnieje  potrzeba  dyskusji  na  temat
sensu  podejmowania  wysiłku  nad  poprawą  image’u  Biblioteki  według
dotychczasowego  planu.  Inicjatywy  podejmowane  przez  Zespół  ds.
Promocji  z  polecenia  bądź  za  akceptacją  Dyrekcji  cieszą się  poparciem
znakomitej  większości  pracowników.  Jednocześnie  pojedyncze  głosy
krytyki  sygnalizują  potrzebę  korekty  działań  oraz  popracowania  nad
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dialogiem  wewnętrznym  instytucji.  Zdrowy  krytycyzm  jest  bardzo
pożyteczny na drodze szukania właściwych rozwiązań,  o ile  nie  idzie  w
parze z obojętnością i negacją wszelkich posunięć. Jako pozytywny wynik
należy potraktować zaangażowanie pracowników w uzupełnienie ankiety i
sformułowanie swoich pomysłów na PR-owe poprawki. Zaskakujący okazał
się wynik grupy osób najdłużej pracujących w Bibliotece, które najsilniej ze
wszystkich  potwierdziły  zasadność  powołania  Zespołu  (73%).  Szukając
korelacji  między  stażem  zawodowym  a  wynikami  trudno  jest  dowieść
hipotezy, iż istnieje jakakolwiek zależność między zmiennymi w przypadku
omawianej grupy badawczej. Bardziej wiarygodne wydaje się uzasadnienie
przemawiające  za  tym,  że  liczą  się  cechy  charakteru,  osobowość,
otwartość  na  zmiany,  stopień  zaangażowania  i  poczucia
odpowiedzialności.  Rezultaty  ankiety  stanowią  przedproże  konstrukcji
planu działania Zespołu na najbliższe lata, tzn. wyznaczają pewien punkt
zaczepienia, w oparciu o który podjęte zostaną dalsze decyzje. Na efekty
długofalowe trzeba będzie poczekać co najmniej kilka lat. Dlatego warto
pracować na rzecz public relations Biblioteki wytrwale i z cierpliwością, nie
marnując energii na szukanie szybkich rezultatów.

Analiza  treści  wpisów  do  księgi  gości  wystaw  oraz  mini-ankieta
przeprowadzona wśród pracowników instytucji posłużyły do zobrazowania
praktycznego  wymiaru  funkcji  promocji  i  PR  w  bibliotece  naukowej.
Działania  promocyjne  coraz  rzadziej  przybierają  postać
nieuświadomionych ruchów, gdyż stawka, o którą bój toczą biblioteki jest
zbyt  wysoka.  Przyszłość  bibliotek  akademickich,  według  autorki,  będzie
zależała  między  innymi  od  tego,  na  ile  biblioteki  zaangażują  siły  w
działania  promocyjne  na  rzecz  wykreowania  pozytywnego  wizerunku
instytucji  wysoce  wartościowej,  która  „stanowi  świadectwo  faktycznych
działań władz uczelni na rzecz tworzenia optymalnych warunków do nauki
i  pracy  naukowej”  [1,  s.  18].  Podnoszeniu  jakości  usług  towarzyszą
działania  mające  na  celu  przypomnienie  misji  Biblioteki  wobec
Uniwersytetu, poinformowanie wszystkich zainteresowanych o korzyściach
wynikających z korzystania z jej  usług oraz celowe wzbudzenie potrzeb
informacyjnych w studentach we współpracy z wykładowcami. Wchodząc
na  ścieżkę  marketingową  bibliotekarze  powinni  liczyć  się  z  tym,  że
dynamiczne  procesy  przemian  otaczającego  świata  będą  wymuszały
częste  i  odważne  decyzje  o  wpisaniu  się  w  bieżące  trendy  w  strefie
edukacji.

Zygmunt Bauman postawił diagnozę, iż „współcześni konsumenci są
przede  wszystkim  zbieraczami  wrażeń,  kolekcjonują  rzeczy  jedynie
wtórnie,  jako pochodnie  doznań” [4,  s.  99].  W takim razie  może warto
byłoby  zastanowić  się,  czy  aby  biblioteki  naukowe  nie  mają  w  swojej
ofercie promocyjnej przestrzeni i okazji do przeżycia takich wrażeń, które
wtórnie  zaowocują  kolekcjonerskim  zapałem  do  wiedzy?  Ku  takiemu
spojrzeniu  na  potrzeby  ponowoczesnego  społeczeństwa  skłoniła  się
Biblioteka  Wydziału  Medycyny  Narodowego  Uniwersytetu  w  Tajwanie
(NTUML).  Z  pomocą  architekta  wnętrz  część  jednego  piętra  budynku
została  zaaranżowana  na  „Rajską  Czytelnię”  (The  Reading  Paradise)  w
konwencji  rajskiego ogrodu,  w której  czytelnik może zwolnić,  odpocząć,
czerpać  przyjemność  ze  studiowania  i  ćwiczenia  umysłu,  zarówno  w



zaciszu  krzewów,  jak  i  wydzielonej  przestrzeni  do  pracy  grupowej  i
rozwiązywania konfliktów [7].
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„Nocą w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego licho
nie śpi...” – innowacyjne formy promocji biblioteki

Biblioteka,  jak  każda  instytucja,  ma  pewne  cele  i  zadania  do
spełnienia.  Funkcjonuje  w  społeczeństwie  i  propaguje  swoje  usługi  w
środowisku  [4].  Zmieniające  się  otoczenie  stawia  bibliotekom  coraz
większe  wyzwania,  których  realizacja  jest  możliwa  tylko  i  wyłącznie
poprzez  nowoczesne  zarządzanie,  stosowanie  narzędzi  marketingowych
oraz promocję.

Początkowo  koncepcje  marketingowe  były  opracowywane  głównie
dla  przedsiębiorstw  i  miały  służyć  przede wszystkim osiąganiu  korzyści
ekonomicznych.  Okazało  się  jednak,  że  marketing  jest  koncepcją  tak
uniwersalną,  że  może  być  stosowany  również  w  organizacjach
niedochodowych (non-profit), do których zaliczane są także biblioteki [2, s.
9].  W  działalności  bibliotecznej  marketing oznacza  „kształtowanie
procesów wymiany,  zmierzających do zaspakajania  potrzeb,  wymagań i
preferencji  użytkowników” [3, s. 21-22]. Osiągnięcie wysokiego poziomu
współpracy między biblioteką a użytkownikami jest  więc możliwe dzięki
zastosowaniu  zbioru  podstawowych  instrumentów  marketingu,
nazywanych elementami marketingu-mix [2, s. 10]. W swojej początkowej
wersji  koncepcja  ta składała się z czterech elementów („4P”):  produktu
(product), ceny (price), miejsca (place), promocji (promotion) [1, s. 14-15].
Ze  względu  na  niedochodowy  charakter  bibliotek  jednym z  najczęściej
stosowanych przez nie elementów jest promocja.  Biblioteki  powinny nie
tylko  dostosować  ofertę  zbiorów  i  usług  bibliotecznych  do  potrzeb
środowiska,  w  którym  funkcjonują,  ale  również  w  niestandardowy  i
ciekawy sposób promować swoją działalność w środowisku lokalnym, aby
zachęcić  użytkowników  do  korzystania  ze  zasobów.  Zagadnienie  to
porusza  Jacek  Wojciechowski  w  jednej  ze  swoich  publikacji,  pisząc:
„Niejako  ponad obszarem  realizowanych  usług,  trzeba  opracować  dla
każdej  biblioteki  ogólny  program  działań  aktywizujących,  głównie
repertuar pracy z czytelnikiem, tak w formach indywidualnych, jak również
quasi-zbiorowych,  zbiorowych  i  zespołowych”  [6,  s.  113].  Mogą  temu
służyć różne strategie, zakresy i formy działań promocyjnych, mające na
celu  zachęcenie  użytkowników  do  chętnego  i  częstego  odwiedzania
bibliotek. Jak każda działalność usługowa, także funkcjonowanie bibliotek
wymaga rekomendacji, promowania usług i zbiorów. Należy pamiętać, że
„zbiory  biblioteczne  mogą  służyć  wiedzy  i  edukacji  oraz  informacji  i
poradnictwu,  a  także  celom intelektualnym i  artystycznym,  jak  również
zamierzeniom  rozrywkowym  i  kompensacyjnym”  [5,  s.  104]. Działania
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promocyjne  bibliotek  są  więc  sposobem  ukazania  swoich  usług  w
środowisku  lokalnym  i  stanowią  pewnego  rodzaju  dodatek  do  zbiorów
bibliotecznych.  Prowadzą  do  zwiększenia  popularności  usług i  zasobów,
wypracowania i utrzymania pozytywnego wizerunku, a także do poprawy
funkcjonowania  biblioteki.  Przyczyniają  się  również  do  promocji
czytelnictwa, edukacji środowiska lokalnego, animacji życia kulturalnego,
promowania instytucji w regionie.

Do najczęściej stosowanych w bibliotekach form promocji należą:
 powiadomienia wewnętrzne (w bibliotekach) oraz zewnętrze,
 reklama prasowa i medialna,
 ekspozycje i spotkania promocyjne,
 programy pracy,
 informatory i przewodniki biblioteczne,
 działania bezpośrednie [5, s. 101]

Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego oprócz wspierania procesów
naukowych i edukacyjnych stara się również promować swoją działalność
w środowisku uczelnianym i lokalnym, czego najważniejszym przykładem
jest odbywająca się już od czterech lat impreza pod tytułem „Noc BUR”.

Pomysł  zorganizowania  „nocy  bibliotecznych”  narodził  się
spontanicznie,  na  wzór  corocznego  ogólnopolskiego  wydarzenia  –  Noc
Muzeów. Cel, jaki przyświecał temu zamierzeniu, to chęć zaprezentowania
kulisów działalności Biblioteki oraz jej zbiorów osobom nie tylko związanym
ze środowiskiem akademickim, ale również innym mieszkańcom Rzeszowa
i  województwa  podkarpackiego,  którzy  w  tą  jedyną  noc  w  roku  chcą
przyjść do podkarpackiej książnicy.

Dotychczas odbyły  się trzy edycje „Nocy BUR” – pierwsza w roku
2008,  druga  w  2009  i  trzecia  w  2010.  Wszystkie  cieszyły  się  dużym
zainteresowaniem,  czego  wynikiem  była  wysoka  frekwencja  (ok.  700
gości). W roku 2011 również planowana jest kolejna impreza z tego cyklu.
Do  organizacji  włącza  się  duża  część  pracowników  Biblioteki,  co
niewątpliwie przyczynia się do integracji bibliotekarzy. Opracowywany jest
również  specjalny  serwis  informacyjny  umieszczony  na  stronie  www
Biblioteki,  gdzie  przedstawiony  jest  program  imprez,  atrakcje,  relacje,
galerie zdjęć, filmy wideo oraz sponsorzy. Środki finansowe na organizację
„nocy”  pozyskiwane  są  przede  wszystkim  od  sponsorów.  Są  to  firmy
związane  z  branżą  bibliotekarską,  ale  również  inne  przedsiębiorstwa
działające  na  terenie  województwa  podkarpackiego,  które  przekazują
Bibliotece środki finansowe lub gadżety wykorzystywane w loterii fantowej.
Każdego roku „Noc BUR” odbija się szerokim echem w mediach lokalnych,
głównie w gazecie codziennej Super Nowości, TVP Rzeszów i w Studenckim
Radiu  „Fenix”.  Relacje  z  „nocy”  publikowane  są  także  w  Gazecie
Uniwersyteckiej wydawanej  przez  Uniwersytet  Rzeszowski.  Patronat
honorowy  obejmuje  Rektor  Uczelni  oraz  Prezydent  Rzeszowa,  co
zdecydowanie podnosi rangę organizowanych imprez i przyczynia się do
ich promocji wśród mieszkańców miasta i województwa.

Każda  „Noc  BUR”  organizowana  jest  w  Ogólnopolskim  Tygodniu
Bibliotek  i  tym  samym  wpisuje  się  w  jego  obchody.  Program  imprez
zawiera motyw przewodni,  obejmuje część kulturalną i rozrywkową oraz
elementy stałe, takie jak: zwiedzanie Biblioteki, loterie fantowe, koncerty i
wystawy.



Podczas pierwszej „Nocy BUR” motywem przewodnim były wampiry,
a  hasło  reklamowe  imprezy  brzmiało:  „Jeszcze  nigdy  nie  robiliście  tyle
TAKICH  rzeczy...  i  to  w  bibliotece!”.  Wystrój  Biblioteki  był  mroczny  i
niezwykły: zjawy, duchy, wampiry i nietoperze zawieszone pod sufitem i na
ścianach  tworzyły  naprawdę  specyficzny,  tajemniczy  i  niepowtarzalny
klimat.

Pierwsza  część  wieczoru  pt.  Książka  tradycyjna  czy  dokument
elektroniczny? zdominowana  była  dyskusją  nad  miejscem i  rolą  książki
tradycyjnej oraz dokumentów elektronicznych we współczesnym świecie.
Dużym  zainteresowaniem  cieszyła  się  prelekcja  Marka  Czarnoty  –
rzeszowskiego  bibliofila,  znawcy  historii,  kultury  i  tradycji  Rzeszowa,
pisarza, a przede wszystkim wielkiego miłośnika książek. Opowiadał on o
książce  dawnej,  bibliofilstwie,  białych  krukach  i  ekslibrisie,  czym
niewątpliwie przekonał wszystkich, iż kultura książki i słowa drukowanego
jest  niezaprzeczalnie  silna  i  przetrwa  jeszcze  dziesiątki  kolejnych  lat.
Przyznał jednak, że należy wykorzystywać zdobycze technologiczne XXI w.
w  przemyśle  wydawniczym  i  bibliotekach.  Punktem  kulminacyjnym
wieczoru  był  wykład  jednej  z  pracownic  Biblioteki  Uniwersytetu
Rzeszowskiego  pt.  Współczesny  wizerunek  wampira.  Aby  rozładować
„napięty  nastrój”  po  prelekcji,  wystąpili  tancerze  ze  Szkoły  Tańca
Sportowego  „Aksel”  przedstawiając  „Taniec  z  wampirem”.  Po  północy
kolejnych  wrażeń,  tym  razem związanych  z  teatrem i  żywym słowem,
dostarczyła grupa S.T.O.S., którą tworzą studenci Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zaprezentowali oni sztukę pt.  Kruk Alfonso
Sastre’a – zapętloną w czasie opowieść o przyjaźni i miłości, z kryminalną
nutką w tle.

Pomysł  organizacji  „Nocy  BUR”  okazał  się  niezwykle  trafiony,
impreza  cieszyła  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  czytelników  i
mieszkańców  miasta.  Organizatorzy  postanowili  więc  uczynić  ją
cyklicznym corocznym wydarzeniem kulturalnym i promocyjnym Biblioteki
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Druga „Noc BUR” upłynęła pod hasłem „Sielsko, anielsko w BUR”. W
wystroju  biblioteki  dominowały  anioły.  Blok  tematyczny  poświęcony
bibliofilstwu  i  nowoczesnej  bibliotece  ponownie  zaprezentował  znany
rzeszowski  bibliofil  Marek  Czarnota.  Przy  okazji  ofiarował  Bibliotece
niezwykle  cenne  dary,  które  wzbogaciły  księgozbiór  Pracowni  Zbiorów
Specjalnych. Z kolei Czytelnia Prasy Bieżącej, która na co dzień udostępnia
kilkadziesiąt  tytułów  gazet  i  magazynów,  tym  razem  przyciągnęła
czytelników w inny sposób. Stała się miejscem, gdzie studenci Wydziału
Sztuki UR, pod kierunkiem prof. Marii Siuty, rzeźbili w kamieniu i drewnie
ukazując  proces  powstawania  dzieła  sztuki.  Odbyła  się  tam  również
wystawa  rękodzieła  zaprzyjaźnionej  z  Biblioteką  artystki  Haliny  Klęsk,
która wyczarowywała dla czytelników anioły z tkaniny, koronek, drewna i
kory. O północy wystąpili tancerze ze Szkoły Tańca Sportowego „Aksel”,
którzy  przygotowali  niezwykłe  widowisko  taneczne  „Taniec  z  aniołem”,
będące opowieścią o walce dobra ze złem. Wszystko to w pięknej oprawie
muzycznej  i  choreograficznej.  Aktorzy  ze  studenckiego  teatru  S.T.O.S.
przedstawili  gościom  znaną  i  lubianą  komedię  Aleksandra  Fredry  pt.
Zemsta, która stanowiła wesoły akcent końcowy drugiej „Nocy”.



Trzecia „Noc BUR” połączona była z 45. rocznicą powstania Biblioteki
i  upłynęła  pod  hasłem  „Powiew  historii”.  Pomysłowa  scenografia
pomieszczeń  bibliotecznych  oraz  niezwykłe  stroje  samych  bibliotekarzy
sprawiły,  że  naprawdę  „powiało  historią”.  Agendy  biblioteczne  zostały
wystylizowane na poszczególne „epoki” historyczne. Zwiedzając bibliotekę
można było zostać zakutym w średniowieczne dyby, wczuć się w klimat
PRL-u w rytm przebojów z  tamtych lat  i  zaczytać  się  w „odkurzonych”
specjalnie na tę okazję Dziełach wszystkich Lenina. Ta edycja „Nocy BUR”
rozpoczęła  się  od  spotkania  z  Członkami  Związku  Sybiraków,  które
zatytułowano Żywa książka w domu książki – nocne spotkanie z Polakami
zesłanymi  na  Syberię.  Z  losów  i  doświadczeń  życiowych  tych  osób
uczestnicy mogli się dowiedzieć o wiele więcej niż z kart podręczników czy
programów telewizyjnych. Relacje żyjących świadków tych dramatycznych
i trudnych wydarzeń z przeszłości były niewątpliwie jednym z najbardziej
poruszających punktów programu trzeciej „Nocy BUR”. Innym, cieszącym
się  dużym  zainteresowaniem,  wydarzeniem  był  „Teatr  rysowania”
odbywający się w Czytelni Prasy Bieżącej,  gdzie każdy mógł spróbować
swoich  sił  w rysunku pod okiem kadry  naukowej  i  studentów Wydziału
Sztuki  UR.  Gospodarzem  warsztatów  i  zarazem  gościem  specjalnym
wydarzenia  była  amerykańska  artystka  Lauren  Calhoun,  której  prace
można było również podziwiać na wystawie. Dodatkową atrakcją był Teatr
Ognia przygotowany przez grupę Lumen Noctis. Na zakończenie wieczoru
wszyscy goście oraz bibliotekarze zostali poczęstowani tortem z okazji 45.
urodzin Biblioteki.

Stałym elementem każdej „Nocy BUR” są wycieczki  po Bibliotece,
podczas których goście mogą zobaczyć nie tylko czytelnie, ale również te
„zakamarki” Biblioteki,  do których na co dzień czytelnicy BUR nie mają
dostępu. Takim miejscem są zwłaszcza magazyny wypożyczalni książek.
Aby uatrakcyjnić  zwiedzanie,  pracownicy wypożyczalni  tworzą dekoracje
związane z motywem przewodnim danej „Nocy”, stwarzając tym samym
otoczkę  tajemniczości.  Podczas  wycieczek  bibliotekarze  odpowiadają  na
indywidualne  pytania  zwiedzających  oraz  opowiadają  anegdoty  z  życia
codziennego  Biblioteki.  Innym,  stałym  elementem  są  wystawy
organizowane na pierwszym piętrze i w Pracowni Zbiorów Specjalnych. Są
one  zazwyczaj  związane  z  hasłem przewodnim danej  „Nocy”.  Wystawa
książki  zniszczonej  podczas  pierwszej  Nocy  BUR  była  zatytułowana
Czytelniku,  pozwól  żyć.  Pokazano  różne  sposoby  „zaczytania”  książek:
podkreślenia  ołówkiem,  długopisem  lub  markerem,  wycięcia  żyletką
fragmentu  tekstu  ze  strony,  wyrywanie  kart  czy  wylanie  napojów.
Elementem towarzyszącym tej  wystawy było „Biblioteczne Biuro Rzeczy
Znalezionych”  czyli  rzeczy  pozostawionych  w  Bibliotece  przez
roztargnionych czytelników (np. szalików, czapek, rękawiczek, sweterków,
płyt  CD,  zeszytów,  okularów,  kart  bibliotecznych,  kolczyków,  starych
banknotów, a nawet zdjęć rodzinnych i RTG). Podczas drugiej „Nocy BUR”
w gablotach wyeksponowano książki i albumy o tematyce „anielskiej” oraz
ręcznie robione anioły. Wystawa związana z trzecią „Nocą” przedstawiała
historię  Biblioteki  od  momentu  powstania  do  czasów  współczesnych.
Uzupełnieniem była kolekcja  modeli  samochodów z okresu PRL,  będąca
własnością  jednego  z  pracowników  BUR.  Natomiast  na  wystawach



organizowanych w Pracowni Zbiorów Specjalnych corocznie prezentowane
są najcenniejsze i najstarsze książki ze zbiorów Biblioteki UR.

Kolejnym  powtarzającym  się  elementem  „Nocy”,  który  cieszy  się
dużym  zainteresowaniem  gości  jest  loteria  fantowa.  Za  symboliczną
złotówkę można wylosować książki oraz gadżety otrzymane od sponsorów.
Pieniądze uzyskane z loterii  przekazywane są na cele charytatywne, co
jest dowodem na to, że zasięg „Nocy BUR” wykracza poza „biblioteczne
podwórko”.

Powszechnie  wiadomo,  że  muzyka  łagodzi  obyczaje.  Zatem  i  w
Bibliotece muzyki  także zabraknąć nie  może.  W czasie pierwszej  „Nocy
BUR” goście wysłuchali koncertu muzyki poważnej w wykonaniu zespołu
La  Cetra z  Instytutu  Muzyki  Uniwersytetu  Rzeszowskiego.  Muzyczną
gwiazdą  drugiej  „Nocy  BUR”  był  krakowski  bard  i  poeta  Paweł  Orkisz.
Artysta  wraz  z  zespołem  wystąpił  w  koncercie  pieśni  autorskich
„Zagapiłem  się”.  Nie  zabrakło  również  przepięknych  ballad  i  piosenek
Edwarda Cohena. Półtoragodzinny koncert zgromadził w Bibliotece ponad
stu słuchaczy, którzy jednogłośnie przyznali, że nic nie brzmi tak wspaniale
w bibliotecznych murach i w otoczeniu książek jak muzyka akustyczna i
poezja śpiewana. Podczas trzeciej „Nocy BUR” czytelnicy mogli bawić się
przy  pełnej  energii  muzyce  reggae.  Gościem  muzycznym  był  zespół
Dżidajla King z Sędziszowa Małopolskiego.

Uczestnictwo w imprezie „Noc BUR” stwarza czytelnikom okazję do
oddania zaległych książek „pod osłoną nocy”, tzn. bez ponoszenia opłat za
nieterminowy  zwrot  wypożyczonych  książek.  W  ten  sposób  również
Biblioteka ma szansę na „odzyskanie” przetrzymywanych publikacji.

Coroczna  organizacja  „Nocy  BUR”  ma  na  celu  promowanie  usług
biblioteczno-informacyjnych  w nieszablonowy  i  niecodzienny  sposób.  To
doskonała  okazja,  aby  podkreślić,  że  w  obliczu  wysoko  rozwiniętych
technologii,  mediów  i  Internetu  –  Biblioteka,  jako  miejsce  komunikacji
społecznej,  naukowej  i  kulturowej,  wciąż zajmuje ważną i  silną pozycję.
Potrafi umiejętnie dostosować się do zmiennego otoczenia, a bibliotekarze
to całkiem sympatyczni ludzie, którzy lubią się bawić i żartować i którym
nieobca jest sztuka, muzyka, malarstwo i fotografia. Jest to więc wspaniała
okazja  do  ukazania  pracy  Biblioteki  „od  kuchni”  oraz  do  zmiany  wciąż
niekorzystnego wizerunku i stereotypu zawodu bibliotekarza.
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Jolanta Dzieniakowska1

„Figa z makiem...”. Rzecz o promocji współczesnych
bibliotek szkolnych

Polska biblioteka szkolna,  która pretenduje do miana nowoczesnej
placówki,  postrzeganej  m.in.  jako  główny  ośrodek  informacji  w szkole  i
podstawowa pracownia interdyscyplinarna, czynnie współuczestnicząca w
procesie edukacji, wspomagająca swoimi zbiorami i działaniami pozostałe
pracownie szkolne, stymulująca rozwój intelektualny uczniów, kształcąca
świadomych  użytkowników  informacji,  powinna  być  przede  wszystkim
aktywna,  „widoczna”  w  szkole.  Nakłada  to  na  nauczycieli  bibliotekarzy
określone obowiązki, m.in. zwracanie uwagi szkolnej społeczności na samą
bibliotekę,  jej  zbiory,  standardowe  usługi  i  specjalne  formy  pracy.  Ale
konieczne  jest  również  podejmowanie  takich  działań,  które  wzbudzą  i
zwiększą  zainteresowanie  potencjalnych  i  rzeczywistych  użytkowników
właśnie ową instytucją, wywołają u nich chęć zdobycia w szkolnej książnicy
konkretnej informacji,  książki itp., czy uczestniczenia w jakichś zajęciach
bibliotecznych i wreszcie nakłonią odbiorców komunikatów bibliotecznych
do  oczekiwanego  postępowania.  Chodzi  zatem  o  dynamiczną,
systematyczną i  skuteczną promocję biblioteki  szkolnej.  Tymczasem nie
wszyscy  pracownicy  szkolnych  książnic  uwzględniają  w  swych
poczynaniach  działania  marketingowe,  bądź  robią  to  w  stopniu
niedostatecznym.

Do takiego  stwierdzenia  uprawniają  materiały  uzyskane w wyniku
kwerendy  internetowej,  przeprowadzonej  w  marcu  2011  r.  Do  badań
wybrano  160  liceów  ogólnokształcących:  po  10  szkół  ze  wszystkich
województw.  Są  to  placówki  uwzględnione  w  Ogólnopolskim  Rankingu
Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 r., przygotowanym przez Rzeczpospolitą i
Perspektywy [2, 6, 11]. Głównym kryterium doboru było miejsce szkoły na
liście  rankingowej  w  województwie.  Analizie  poddano  strony  www
wybranych liceów ogólnokształcących: 5 placówek z początku listy i 5 z
końca  –  łącznie  160.  Szkoły  ocenione  najwyżej  w  rankingach
wojewódzkich,  zajmują  jednocześnie  wysokie  miejsca  w  rankingu
ogólnopolskim: od 1 do 200; natomiast placówki z końca list znajdują się
na miejscach powyżej 400 [9, 10, 12]. Celem badań była próba uzyskania
odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy i jak współczesne biblioteki szkolne
są promowane, w jaki sposób tworzą swój wizerunek.

Wyniki  badań,  prezentowane  w  niniejszym  tekście,  skłaniają  do
konstatacji, że w wielu szkołach nadal nie ceni się umiejętnej, skutecznej
promocji  szkolnych  książnic;  zmuszają  też  do  refleksji  nad  miejscem
(rangą)  bibliotek  w  szkołach,  jakością  ich  pracy  i  gotowością  do
funkcjonowania  w społeczeństwie wiedzy.  Jeżeli  autorzy  stron www, nie
będący  bibliotekarzami,  informując  o  bibliotece  używają  określeń:
„biblioteka i czytelnia”, co jest poważnym błędem merytorycznym, podają
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tylko godziny otwarcia placówki, albo ograniczają się do jednozdaniowego
komunikatu,  że  w  szkole  działa  biblioteka,  to  może  oznaczać,  że:  po
pierwsze – twórcy owych komunikatów nie rozumieją, jakie znaczenie dla
efektywnej  edukacji  młodego pokolenia  ma właśnie  biblioteka  –  główny
ośrodek  informacji  w  szkole,  czyli  m.in.  wypożyczalnia  i  czytelnia;  po
drugie  –  nie  wiedzą,  gdzie  uzyskać  wyczerpujące  informacje  z  tego
zakresu; po trzecie – nikt nie kontroluje wpisów na temat biblioteki, bo nie
mają one większego znaczenia dla społeczności  szkolnej.  Taka sytuacja
może  być  również  sygnałem,  że  biblioteka  nie  jest  przygotowana  do
nowych wyzwań, a poziom jakości jej pracy nie należy do najwyższych. Złe
świadectwo  wystawiają  też  sobie  sami  bibliotekarze  –  zapewne
przeglądający  strony  internetowe  szkół,  znający  specyfikę  i  kontekst
sytuacyjny działalności książnic – że przyzwalają na takie komunikaty, nie
weryfikują  ich zawartości,  nie  starają  się  „sprzedać” merytorycznych,  a
jednocześnie atrakcyjnych treści na temat bibliotek.

Tymczasem  to  właśnie  nauczyciele  bibliotekarze  są  najlepiej
przygotowani  nie  tylko  do  kreowania  pomysłów  „na  bibliotekę”  –
nowoczesną, znakomicie funkcjonującą, dynamiczną instytucję – ale też do
jej promocji, bo oni mają wiedzę i umiejętności, jakich nikt inny w szkole
nie  posiada,  dysponują  także  potężnym  narzędziem  –  różnorodnymi
źródłami  informacji  gromadzonymi  w  książnicy  –  interdyscyplinarnej
pracowni,  multimedialnym centrum informacji.  W związku z  tym należy
zastanowić się, co sprawia, że wielu pracowników szkolnych bibliotek nie
wykorzystuje  w  pełni  swego  twórczego  potencjału  w  działaniach
marketingowych. Wydaje się, że przyczyną może być niewiara we własne
możliwości,  czy niedostateczne przygotowanie  fachowe w tym zakresie.
Antidotum  jest  w  miarę  oczywiste:  należy  być  otwartym  na  wszelkie
zmiany, chcieć i umieć się kształcić permanentnie, ale przede wszystkim
wiedzieć,  gdzie  szukać informacji.  Przykładem takiego  postępowania  są
m.in. pracownicy i użytkownicy Biblioteki Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Starachowicach, która dużą wagę przywiązuje do słów Thomasa Franke:
„Poinformowany jest ten, który wie, gdzie jest napisane to, czego nie wie”
[17].

Wiadomości i umiejętności niezbędne do prowadzenia przemyślanej i
skutecznej  promocji  szkolnych  książnic  należy  systematycznie
aktualizować, trzeba również analizować potrzeby i poziom przygotowania
potencjalnych adresatów komunikatów bibliotecznych do ich odbioru, by
umiejętnie opracować i zrealizować kampanię reklamową, mającą na celu
budowanie, bądź utrwalanie korzystnego wizerunku biblioteki,  a więc jej
zbiorów  i  usług  oraz  nauczycieli  bibliotekarzy,  zarządzających  ową
instytucją.  Warto  również  znać  choćby  podstawowe  zasady  działań
reklamowych, które ułatwią osiągnięcie pożądanych celów. Jest to istotne
zwłaszcza obecnie, w czasach dużego szumu informacyjnego, kiedy ludzie
codziennie  są  bombardowani  ogromną  ilością  przekazów  reklamowych.
Aby się przez niego przebić i zrealizować zamierzenia, trzeba zaistnieć w
świadomości  odbiorców  i  zbudować  określony  wizerunek.  Działania
reklamowe każdej instytucji  są osadzone w szerszym kontekście,  zatem
planowanie  ich  wymaga  indywidualnie  opracowywanej  strategii,
uwzględniającej ten kontekst.

Proces planowania działań marketingowych obejmuje:



 Konkretne cele zgodne z wartościami instytucji;
 Badania grupy celowej;
 Analizę  konkurencji  bezpośredniej  (np.  polskie  biblioteki  systemu

edukacji) i pośredniej (placówki zagraniczne tego samego typu, ale
funkcjonujące zazwyczaj na wyższym poziomie);

 Analizę  trendów  i  dobrych  praktyk  na  rynku  (niekoniecznie  w
kategorii macierzystej instytucji);

 Opracowanie szerszej koncepcji obecności/działań instytucji, w którą
wpisywać się będą różne aktywności; 

 Egzekucję  koncepcji,  czyli  poszczególne  działania  (np.  strona
internetowa, kampania reklamowa) [4].

Rys. 1. Proces strategiczny
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Źródło: DZIENIAKOWSKA Paulina. Działania reklamowe – zasady. Proces
strategiczny. Trendy w komunikacji [maszynopis].

Przystępując  do  opracowania  i  realizacji  strategii  marketingowej,
należy również poznać trendy w komunikacji. Trzeba także zdawać sobie
sprawę z faktu,  że nie  ma idealnego przepisu na „mix reklamowy” dla
każdej  instytucji,  nieefektywne  w  związku  z  tym  jest  stosowanie
wszystkich  narzędzi  dla  każdego  celu.  Niektóre  działania  są  obecnie
bardziej  popularne, szczególnie wśród młodego pokolenia,  a więc grupy
celowej, i dlatego warto je wziąć pod uwagę przy opracowywaniu strategii.
Należą do nich:

 Działania w społecznościach online;
 Dobre pozycjonowanie i reklama w wyszukiwarkach;
 Jawny ePR;
 Aktywizacja i angażowanie odbiorców: ankiety, sondy, konkursy;
 Materiały wideo, również na serwisie;



 Niestandardowe formy reklamowe [4].
Mówiąc o działaniach promocyjnych, należy również pamiętać o roli

w tym zakresie tradycyjnych, ale niesztampowych, działań promocyjnych i
środków ekspresji, zmieniających znaczenie pewnych symboli utrwalonych
w świadomości społecznej, burzących stereotypowe skojarzenia, a przez to
intrygujących, wywołujących duże zainteresowanie szkolnej społeczności.
Egzemplifikacją  jest  tytułowa  „figa  z  makiem”,  która  –  stanowiąc  tło
graficzne dla komunikatu bibliotecznego – może pełnić rolę znakomitego
baneru reklamowego biblioteki: rozbudzającego ciekawość i niewątpliwie
zachęcającego do zatrzymania się przy nim choćby na chwilę. Wydaje się,
że „figa z makiem” (oczywiście w rozmiarze co najmniej XXL, bo musi być
zauważona) nie pozwoli na obojętność, przeciwnie, wywoła jakieś emocje,
reakcje, skłoni do pożądanej aktywności. Może również stać się tematem
rozmów osób, które np. wcześniej nie odczuwały potrzeby korzystania z
biblioteki. Jest to istotne, ponieważ obecność – dosłownie i w przenośni – w
całym budynku szkolnym,  nie  tylko  w pomieszczeniach bibliotek  „figi  z
makiem”,  pozytywnie  kojarzonej  ze  szkolną  książnicą,  utrwali  w
świadomości  środowiska  inny,  bardziej  atrakcyjny  obraz  placówki.  Tego
typu  działania  przekładają  się  na  poszerzenie  zasięgu  społecznego
biblioteki oraz na wzrost zainteresowania jej usługami.

W kontekście niżej prezentowanych wyników badań „figa z makiem”
ma jeszcze inny, obiegowy, znany powszechnie, czyli pejoratywny wymiar.
Staje się mianowicie symbolem poczynań niektórych decydentów oświaty,
nie dostrzegających związków między prawidłowo funkcjonującą książnicą
a efektywnością pracy szkoły,  ale też bibliotekarzy nie włączających do
codziennej  praktyki  nowych  narzędzi  informacji,  nie  przestrzegających
aktualności,  rzetelności,  wiarygodności  przekazów  informacyjnych,  nie
radzących  sobie  z  promocją.  Efekty  owych  działań,  znajdujących
odzwierciedlenie na stronach internetowych szkół każą zastanowić się nad
istotną kwestią: dla kogo funkcjonuje biblioteka, jakie są jej cele, funkcje,
zadania? 

Tab. 1. Lokalizacja informacji o bibliotekach na stronach www badanych
liceów ogólnokształcących (w poszczególnych województwach)

L.
p.

Województwo M
G

IM
G

S
N

DS
z

BI B
B

Raze
m

1. dolnośląskie 1 2 1 5 1 10
2. kujawsko-

pomorskie
5 3 2 10

3. lubelskie 5 2 3 10
4. lubuskie 3 3 2 2 10
5. łódzkie 2 2 1 2 3 10
6. małopolskie 4 3 2 1 10
7. mazowieckie 1 5 3 1 10
8. opolskie 6 3 1 10
9. podkarpackie 1 3 2 1 3 10

10
.

podlaskie 2 5 2 1 10

11 pomorskie 5 3 1 1 10



.
12

.
śląskie 3 4 1 1 1 10

13
.

świętokrzyskie 7 1 1 1 10

14
.

warmińsko-
mazurskie

4 2 4 10

15
.

wielkopolskie 2 5 2 1 10

16
.

zachodniopomors
kie

4 4 2 10

RAZEM 49 53 2
9

13 1
4

2 160

Uwagi: MG – zakładka biblioteki w menu głównym, IMG – inna zakładka w menu głównym
z informacją o bibliotece, SN – informacja o nauczycielach bibliotekarzach w spisie

nauczycieli, DSz – informacja o bibliotece w dokumentach szkolnych, BI – brak informacji
o bibliotece na stronie www, BB – brak ogólnoszkolnej biblioteki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Najlepsze licea
ogólnokształcące [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu:

http://grafik.rp.pl/grafika2/613244. Stan z dnia 12.01.2011; Najlepsze licea
ogólnokształcące w poszczególnych województwach [Dokument

elektroniczny]. Tryb dostępu: http://grafik.rp.pl/grafika2/613245. Stan z
dnia 12.01.2011.

Rys. 2. Lokalizacja informacji o bibliotekach na stronach www badanych
liceów ogólnokształcących – zestawienie zbiorcze

Legenda:  MG  –  zakładka  biblioteki  w  menu  głównym,  IMG  –  inna  zakładka  w  menu
głównym z informacją o bibliotece, SN – informacja o nauczycielach bibliotekarzach w
spisie  nauczycieli,  DSz –  informacja  o bibliotece w dokumentach szkolnych,  BI  –  brak
informacji o bibliotece na stronie www, BB – brak ogólnoszkolnej biblioteki 

Źródło: opracowanie własne
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Patrząc na dane liczbowe (tab. 1) i ich graficzną prezentację (rys. 2)
można wnioskować (czy raczej ulec złudzeniu), że osoby odpowiedzialne
za promocję bibliotek – a trzeba podkreślić, że nie są to tylko bibliotekarze
– zdają sobie sprawę z roli  reklamy w kształtowaniu wizerunku książnic,
podnoszeniu  ich  rangi,  „zbliżaniu”  placówek do  społeczności  szkolnych.
Dokumentować to mogą właśnie owe liczby, bowiem (aż czy zaledwie?) 49
placówek  (30,63%  ogółu)  ma  swoje  zakładki  w  menu  głównym,  bądź
dysponuje  wydzieloną  przestrzenią  (własnym  „miejscem”)  na  stronie
głównej  szkoły.  Ponadto 53 biblioteki  (33,12%) informują  internautów o
tym,  „co  w bibliotece”.  Ta  grupa korzysta  z  innych  zakładek (np.  „Dla
uczniów”,  „Baza  szkoły”,  „Wyposażenie  szkoły”,  „Godziny  pracy
gabinetów” (sic!). Łącznie z wcześniej wymienionymi są to 102 książnice
(63,75%). Na pewno do pozytywów należy zaliczyć fakt, że taki odsetek
bibliotek jest codziennie obecny, nie tylko wirtualnie, w środowisku szkoły.
Jednak przy  bliższej  analizie  zawartości  tekstowej  i  ikonografii  podstron
okazuje się, że nie tylko strategie reklamowe, ale przede wszystkim rola
bibliotek  we  wszechstronnej  edukacji  młodzieży,  przygotowaniu  ich  do
samokształcenia,  edukacji  permanentnej,  życia  w  społeczeństwie
dorosłych nie jest wystarczająco znana autorom wspomnianych stron.

Dokumentuje  to  lokalizowanie  informacji  o  bibliotece  w
wymienionych wyżej zakładkach, np. „Dla uczniów”. Takie umiejscowienie
komunikatu  zdaje  się  sugerować,  że  –  wbrew  zapisom  statutowym  –
szkolna  książnica  adresuje  swoje  działania  tylko  do  młodzieży.  Owa
niespójność  przekazów  informacyjnych  (inne  zapisy  w  dokumentach
wewnątrzszkolnych,  inne  w  komunikatach  internetowych)  powoduje
pewien chaos i  sprawia, że stają się one niewiarygodne,  a tym samym
nieużyteczne.  Prowadzi  do  tego  także  stosowanie  nazw  zakładek
nieadekwatnych  do  zawartości  podstrony,  czy  nielogiczne,  trudne  do
zrozumienia  „ukrywanie”  informacji  o  bibliotece  w  różnych  miejscach,
zupełnie nie kojarzących się ze szkolną książnicą. Egzemplifikacją mogą
być  przywoływane  wcześniej  zakładki:  „Wyposażenie  szkoły”  (tu
informacja  na  temat  biblioteki  mieści  się  między  kaplicą  szkolną  i
pracowniami informatycznymi), czy „Godziny pracy gabinetów” (tu z kolei
książnica  sąsiaduje  z  gabinetem  pielęgniarki  i  stołówką  szkolną).  Nie
trzeba dodawać, że poszukiwanie na takiej stronie wiadomości o bibliotece
staje się żmudną, niełatwą i wielce czasochłonną czynnością, wymagającą
dużej cierpliwości i ... predyspozycji do intelektualnego aerobiku.

Podobnych cech wymaga poszukiwanie  wiadomości  o  bibliotekach
na  stronach  www  szkół,  które  nie  mówią  wprost  o  książnicach,
zamieszczają  natomiast  spisy  nauczycieli  (zakładki:  „Grono
pedagogiczne”,  „Kadra  pedagogiczna”,  „Nauczyciele”).  Jeżeli  w wykazie
znajduje się nauczyciel bibliotekarz (zazwyczaj na samym końcu spisu i
często  z  określnikiem  przy  nazwisku:  „biblioteka”,  a  nie:  nauczyciel
bibliotekarz,  tak,  jak  to  jest  w  przypadku  pozostałych  nauczycieli,  np.:
nauczyciel języka polskiego, nauczyciel matematyki, co świadczy o pewnej
niekonsekwencji),  to  można  domniemywać,  bo  brakuje  innych
komunikatów na ten temat, że w szkole jest biblioteka. Takich stron jest 29
(18,12% ogółu  analizowanych).  Sytuacja  się  komplikuje,  gdy  w spisach
uwzględniane są tylko nazwiska, a na stronie startowej, w menu głównym
nie ma żadnych informacji  na temat biblioteki.  Wówczas należy szukać



dokumentów  szkolnych,  a  wśród  nich  –  statutów  szkół.  Te  ostatnie
dostarczają  pożądanych  wiadomości,  informują  bowiem  bezpośrednio  i
precyzyjnie o bibliotekach (14 stron www, 8,75%). Zupełnie inną kwestią,
zasługującą  na  odrębny  artykuł,  są  zapisy  statutowe  odnoszące  się  do
bibliotek.  Niejednokrotnie,  szczególnie  w  kontekście  mocno  już
akcentowanej  roli,  funkcji  i  zadań  współczesnej  biblioteki,  pozostawiają
duży niedosyt.

Zdumienie  natomiast  wywołują  szkoły,  które  na  swoich  stronach
internetowych  nie  zamieszczają  żadnych  informacji  o  bibliotekach,  nie
wiadomo zatem, czy w tych szkołach funkcjonują książnice. Takich stron
www wśród 160 wybranych do badań jest aż 14 (8,75%).

Komentując dane zamieszczone w tabeli  1 i  na rysunku 2, należy
jeszcze  wspomnieć  o  dwóch  szkołach  (wysoko  sklasyfikowanych  w
rankingu  ogólnopolskim),  które  nie  posiadają  ogólnoszkolnych  bibliotek,
natomiast  dysponują  księgozbiorami  pracownianymi.  Czytamy  więc:
„Liceum gromadzi księgozbiór własny w salach lekcyjnych przydzielonych
pod opiekę nauczycielom przedmiotu” [14] oraz: „nauczyciele i uczniowie
[...]  mają do dyspozycji  [...]  biblioteczki  z  tematycznymi księgozbiorami
[...] w każdej pracowni przedmiotowej” [16] i dalej: „Możliwość korzystania
z zasobów biblioteki Pałacu Młodzieży”[15].

Autorka niniejszego tekstu nie czuje się uprawniona do oceny tego
rozwiązania, tym bardziej, że nie zna przyczyn podjęcia takiej decyzji; chce
jednak zasygnalizować,  że dyskusje  nad organizacją bibliotek szkolnych
toczyły  się  już  w  dwudziestoleciu  międzywojennym.  Wówczas  też
decydenci  oświaty,  nauczyciele  i  bibliotekarze  doszli  do  znamiennej
konkluzji:  jeżeli  biblioteczki  (księgozbiory)  klasowe  (pracowniane)  mają
zbliżyć  uczniów  do  książki,  należy  je  zakładać,  pod  warunkiem,  że
równolegle  z  nimi  będzie  funkcjonować  także  ogólnoszkolna  biblioteka
(wypożyczalnia  i  czytelnia),  która  –  oprócz  udostępniania  zbiorów –  ma
jeszcze inne zadania do realizacji2.

Analizując strony internetowe najlepszych liceów ogólnokształcących
w Polsce w 2011 r., starano się dostrzec jakieś prawidłowości, sprawdzić,
czy prawdziwa jest teza o związku między efektywnością działań biblioteki
i szkoły. Okazuje się, że zaledwie w kilku przypadkach nastąpiła pozytywna
weryfikacja.  Można  przypuszczać,  że  przyczyną  była  zbyt  mała  próba
badawcza (160 stron internetowych),  ale wydaje się, że istnieje jeszcze
inna odpowiedź, do czego uprawnia obserwacja procesów zachodzących
we współczesnym systemie edukacji,  poczynań decydentów oświaty (na
szczeblu centralnym i  lokalnym),  władz państwowych i  samorządowych,
dyrekcji szkół i pracowników bibliotek. Specyfiką polskiej oświaty, co może
wywoływać – i słusznie – kontrowersyjne opinie, powoli staje się szkoła bez
biblioteki,  ponieważ  nawet  nie  w  pełni  prawidłowe  funkcjonowanie
książnicy  nie  dezorganizuje  pracy  szkoły.  Badania  stron  internetowych
liceów ogólnokształcących  zdają  się  w  pewnym stopniu  potwierdzać  tę
tezę.  Na  podstawie  objętości  i  wartości  merytorycznej  komunikatów  o
bibliotece, miejsca ich lokalizacji,  sposobu prezentacji,  na stronach www
liceów ogólnokształcących można podjąć (z dużym zastrzeżeniem) próbę
stwierdzenia,  że  charakterystycznym  zjawiskiem  jest  właśnie  brak

2 Więcej na ten temat zob. m.in.: [1, 3, 5, 7, 8, 13].



związków  między  efektywnym  działaniem  szkoły  i  jej  biblioteki.
Potwierdzają  to  w pewnym stopniu  dane zamieszczone w tabeli  2  i  na
rysunku 3.

Tab. 2. Lokalizacja informacji o bibliotekach na stronach www badanych
liceów ogólnokształcących – porównanie stron internetowych liceów

ogólnokształcących z początku i końca listy rankingowej – zestawienie
zbiorcze

Wyszczególnienie M
G

IM
G

S
N

DS
z

BI B
B

RAZE
M

LO  z  5  pierwszych  pozycji  rankingów
wojewódzkich

24 25 1
7

8 4 2 80

LO  z  5  ostatnich  pozycji  rankingów
wojewódzkich

25 28 1
2

5 1
0

80

RAZEM 49 53 2
9

13 1
4

2 160

Uwagi: MG – zakładka biblioteki w menu głównym, IMG – inna zakładka w menu głównym
z  informacją  o  bibliotece,  SN  –  informacja  o  nauczycielach  bibliotekarzach  w  spisie
nauczycieli, DSz – informacja o bibliotece w dokumentach szkolnych, BI – brak informacji
o bibliotece na stronie www, BB – brak ogólnoszkolnej biblioteki

Źródło: opracowanie własne

Oceniając  rozłożenie  wartości  liczbowych  w  poszczególnych
rubrykach,  nie  widać  większych  różnic  między  szkołami  z  pięciu
pierwszych  i  pięciu  ostatnich  pozycji  rankingowych  na  listach
poszczególnych  województw.  Warto  przypomnieć,  że  w  ogólnopolskim
rankingu są to miejsca powyżej 400. Minimalne różnice dotyczą w zasadzie
dwóch  możliwości  lokalizowania  informacji  o  bibliotekach  lub
bibliotecznych  komunikatów:  zakładki  biblioteki  w  menu  głównym  oraz
innej zakładki w menu głównym z informacją o bibliotece. W przypadku
dwóch pozostałych możliwości wykorzystywanych na komunikaty na temat
książnic, to informacje o nauczycielach bibliotekarzach w spisie nauczycieli
(komunikat  pośredni)  oraz  wiadomości  o  bibliotekach,  znajdujące  się  w
dokumentach szkolnych,  głównie statutach szkół.  Nieco większe różnice
pojawiają  się  w kwestii  braku informacji  o  bibliotekach.  Jest  to  bowiem
różnica  ponad  dwukrotna  –  na  korzyść  szkół  z  pierwszych  miejsc
rankingowych.  Natomiast  dwie  bardzo  wysoko  notowane  szkoły  nie
posiadają ogólnoszkolnych bibliotek, o czym już pisano.

Rys. 3. Lokalizacja informacji o bibliotekach na stronach www badanych
liceów ogólnokształcących – porównanie stron internetowych liceów
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Legenda:  MG  –  zakładka  biblioteki  w  menu  głównym,  IMG  –  inna  zakładka  w  menu
głównym z informacją o bibliotece, SN – informacja o nauczycielach bibliotekarzach w
spisie  nauczycieli,  DSz –  informacja  o bibliotece w dokumentach szkolnych,  BI  –  brak
informacji o bibliotece na stronie www, BB – brak ogólnoszkolnej biblioteki

Źródło: opracowanie własne

Warto  dodać,  że  spora  liczba  autorów  analizowanych  stron
internetowych  szkół  stara  się  przestrzegać  podstawowych  zasad
związanych  z  tworzeniem  stron  www.  Rezultaty  bywają  niezmiernie
ciekawe. Egzemplifikują to wybrane przykłady stron internetowych (numer
w  nawiasie  przy  nazwie  szkoły  oznacza  pozycję  danego  liceum  na
ogólnopolskiej liście rankingowej).

Rys. 4. Liceum Akademickie Toruń (1), woj. kujawsko-pomorskie

Źródło: http://gimakad.torun.pl/biblioteka/index.html. Stan z dnia
08.03.2011.

Rys. 5. LO nr XIV Wrocław (3), woj. dolnośląskie

http://gimakad.torun.pl/biblioteka/index.html


Źródło: http://lo14.wroc.pl/dla-uczniow/biblioteka+czytelnia. Stan z dnia
08.03.2011.

Rys. 6. V LO Bielsko-Biała (8), woj. śląskie

http://lo14.wroc.pl/dla-uczniow/biblioteka+czytelnia


Źródło: http://biblioteka.lo5.bielsko.pl/. Stan z dnia 08.03.2011.

Rys. 7. LO im. Św. Jadwigi Królowej Kielce (22), woj. świętokrzyskie

http://biblioteka.lo5.bielsko.pl/


Źródło: http://bibliotekanazaret.npx.pl/news.php. Stan z dnia 08.03.2001.

Nie  wszystkie  jednak  strony  internetowe  są  tak  dobrze
zaprojektowane, z właściwą nawigacją, zachęcające w atrakcyjny sposób
do  korzystania  z  bibliotek.  Na  dużej  części  przeglądanych  stron  www
można  znaleźć  następujące  usterki,  utrudniające  w  dużym  stopniu
znalezienie potrzebnych wiadomości:

 brak  logiki  w  grupowaniu  informacji,  „ukrywanie”,  nadmiar
informacji,

 skomplikowane, czasochłonne wyszukiwanie informacji o bibliotece,
 nadmiar elementów graficznych, zła kolorystyka („przesyt”),
 niedbalstwo  językowe:  błędy  merytoryczne,  ortograficzne,

techniczne.
Podejmując próbę konkluzji,  należy zauważyć, że projektanci stron

internetowych, ich administratorzy oraz osoby mające określony wpływ na
treści pomieszczane na stronach www szkół, w tym również bibliotekarze:

 nie doceniają umiejętnej, skutecznej promocji szkolnych książnic w
podnoszeniu  rangi  bibliotek,  jakości  ich  pracy  i  gotowości  do
funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy;

 nie rozumieją korzyści posiadania strony internetowej, dzięki której
mogą  m.in.  dodatkowo  promować  bibliotekę  w  przestrzeni
wirtualnej, bliskiej młodemu pokoleniu, mają możliwość dotarcia do
większej liczby rzeczywistych i  potencjalnych użytkowników, mogą
też szybciej upowszechniać informacje;

 nie posiadają umiejętności budowy wizerunku biblioteki;

http://bibliotekanazaret.npx.pl/news.php


 nie dbają o promocję osobistą bibliotekarzy, o czym świadczy m.in.
brak zdjęć pracowników bibliotek.
Prezentowane  w  niniejszym  tekście  wyniki  implikują  konieczność

dalszych poczynań badawczych.  Kolejnym zatem krokiem będą badania
ankietowe  wśród  dyrekcji  oraz  uczniów  omawianych  liceów
ogólnokształcących (II i III etap badań). Zamierzeniem autorki jest zebranie
opinii  wymienionych grup,  zaliczanych do potencjalnych i  rzeczywistych
użytkowników książnic, na temat promocji bibliotek, funkcjonujących w ich
szkołach.
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Działalność promocyjna bibliotek publicznych 
na przykładzie województwa świętokrzyskiego

Promocja biblioteczna według Mariana Huczka to „zespół działań i
środków, za pomocą których biblioteka przekazuje otoczeniu informacje
charakteryzujące ją, jej zbiory i usługi, kształtuje potrzeby użytkowników
oraz pobudza i ukierunkowuje popyt” [2, s. 130]. Podobnie ten problem
widzi  Jacek  Wojciechowski,  który  oprócz  informacji  o  repertuarze  i
lokalizacji  oferowanych  usług,  definiuje  promocję  biblioteczną  jako
przekonanie  rzeczywistych  i  potencjalnych  klientów  do  pożytków,  jakie
wynikają  z  tych usług,  a  także  „[…] na takim zorganizowaniu  podaży i
dystrybucji, żeby korzystanie z usług było możliwe i łatwe” [20, s. 100].

Prowadzenie  takiej  działalności  pozwala  na  tworzenie  związków
między  biblioteką  a  otoczeniem  oraz  łatwiejsze  komunikowanie  się
placówki  ze  środowiskiem.  Wpływa  również  na  zintensyfikowanie
kontaktów  biblioteki  zarówno  z  czytelnikami  rzeczywistymi  jak  i
potencjalnymi, a poza tym kształtuje wizerunek placówki bibliotecznej [2,
s.  130].  Promocja  spełnia  funkcję  informacyjną  i  wspierającą  usługi
biblioteczne.

W swojej  pracy  Jacek Wojciechowski  wymienia  następujące formy
promocji,  które  można  zastosować  w  bibliotece:  „rekomendacyjne
powiadomienia  wewnętrzne  (w  bibliotekach)  oraz  zewnętrzne,  reklama
prasowa i medialna, ekspozycje i spotkania promocyjne, programy pracy,
informatory  i  przewodniki  biblioteczne,  działania  bezpośrednie”3 [20,  s.
101].

W  niniejszym  tekście  zostaną  przedstawione  różnorodne  formy
działalności  promocyjnej  bibliotek  publicznych  województwa
świętokrzyskiego w latach 2009-2010. Wymieniane w literaturze fachowej
warianty tych działań są stosowane przez analizowane biblioteki w różnym
stopniu.  Jest  to  uzależnione  od  wielu  czynników  wewnętrznych  i
zewnętrznych,  jak:  kategoria  biblioteki,  wielkość  zbiorów  i  lokalu,
kwalifikacje i liczebność personelu, środki finansowe i poziom technologii.

Niniejsze rozważania  stanowią  próbę przedstawienia  różnorodnych
form promocji z uwzględnieniem ciekawszych inicjatyw, a także ukazania
pewnych  prawidłowości  rządzących  tymi  działaniami.  Badaniem  objęto
biblioteki  samorządowe  wymienione  na  stronie  www  Wojewódzkiej
Biblioteki w Kielcach w zakładce Biblioteki samorządowe. Analizie poddano
biblioteki  wszystkich  typów4.  Badania  przeprowadzono  na  podstawie
1 dr Izabela Krasińska, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach, e-mail: izabela.krasinska@ujk.edu.pl
2 dr  Monika  Olczak-Kardas,  Uniwersytet  Humanistyczno-Przyrodniczy  Jana
Kochanowskiego w Kielcach, e-mail: monika.olczak-kardas@ujk.edu.pl
3 Marian Huczek w cytowanej już pracy wyróżnił  następujące instrumenty promocji  dla
biblioteki: reklama, promocja osobista, oferta promocyjna, PR i publicity [2].
4 Z badań została wyłączona Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.



sprawozdania opublikowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w
Kielcach za 2009 r.5, stron internetowych bibliotek6 i ankiety.

Ankietę rozesłano do 95 bibliotek. Zawierała 25 pytań o charakterze
otwartym.  W  większości  związane  były  one  z  działaniami  w  zakresie
promocji biblioteki w 2010 r., gdyż takie dane nie są jeszcze dostępne w
wersji opublikowanej. Pytania dotyczyły: form działalności promocyjnej i jej
adresatów,  współpracy  z  lokalnymi  instytucjami,  udziału  w programach
ogólnopolskich,  promocji  biblioteki  w  Internecie,  narzędzi  do
komunikowania się z czytelnikiem, reklamy w mediach, miejsca tematyki
regionalnej w działaniach promocyjnych, działalności edukacyjnej i efektów
działań  promocyjnych.  Podjęto  również  próbę  ustalenia  problemów,  z
jakimi  mają  do  czynienia  biblioteki  i  jakie  czynniki  wpływają  na  brak
możliwości  realizowania  wszystkich  planów  promocyjnych.  Na  ankietę
odpowiedziało  zaledwie  9  bibliotek  (9,47%)7.  W  związku  z  powyższym
materiał uzyskany tą drogą nie może być podstawą do uogólnień i badań o
charakterze ilościowym. Skromne dane były jednak na tyle interesujące,
że postanowiono je wykorzystać jako egzemplifikację badanych faktów.

W 2009 r. na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonowały
293 biblioteki publiczne (70 w miastach i 223 na wsiach), w tym 191 filii
bibliotecznych (z tego 38 w miastach, a na wsiach 153). W tym okresie
likwidacji uległy 2 filie biblioteczne, a funkcjonowanie kilku było zagrożone.
Wpisanych do rejestru instytucji kultury, a więc posiadających taki status
było 88 bibliotek gminnych; 34 biblioteki działały w strukturach gminnych
ośrodków kultury; 4 placówki posiadały status formalno-prawny bibliotek
publiczno-szkolnych;  8  bibliotek  publicznych  realizowało  zadania
powiatowe;  jedna pozostawała  w strukturach urzędu gminy,  a  więc  nie
posiadała  swoistej  osobowości  prawnej;  2  gminy  województwa
świętokrzyskiego  nie  realizowały  zadań  ustawowych,  nie  prowadząc
bibliotek  publicznych  z  powodu  oszczędności  finansowych  oraz  braku
odpowiedniego lokalu. W 2010 r. sieć tworzyło 290 bibliotek, w tym 188
filii bibliotecznych.

Stan  zbiorów  w  bibliotekach  publicznych  województwa
świętokrzyskiego  wynosił  w  2009  r.  przeszło  4,5  mln.  jednostek
inwentarzowych.  Ogółem do bibliotek tych zakupiono przeszło 84,5 tys.
woluminów.  Wskaźnik  zakupu  książek  na  100  mieszkańców  wyniósł  w
omawianym okresie  6,7 wol.  i  był  mniejszy o 1,8 wol.  w porównaniu  z
rokiem  poprzednim.  Zmniejszony  wskaźnik  zakupu  książek  to  przede
wszystkim  wynik  malejących  dotacji  celowych  Ministerstwa  Kultury  i
Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych, co negatywnie
wpłynęło na ofertę bibliotek i poziom czytelnictwa. Jedynie biblioteki w 10
gminach województwa nie odnotowały spadku w zakupie nowości, a w 9

5 Problemem w tym przypadku było to,  że publikowane dane zawierają tylko wybrane
działania z niektórych bibliotek.
6 Informacje pochodzące z tego źródła ograniczają się jedynie do kilkunastu bibliotek.
7 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Ćmielowie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Końskie,  Filia  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Krajnie,  Powiatowa  i  Miejsko-Gminna
Biblioteka  Publiczna  w  Opatowie,  Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  w  Ożarowie,
Miejsko-Gminna  Biblioteka  Publiczna  im.  A.  Mickiewicza  w  Połańcu,  Miejska Biblioteka
Publiczna im. A. Dygasińskiego w Starachowicach, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w
Staszowie,  Biblioteka Publiczna  Miasta  i  Gminy  Zawichost.  Autorki  składają  serdeczne
podziękowania wymienionym placówkom za wypełnienie ankiety.



nastąpił  wzrost  zakupu w stosunku do 2008 r.  W 2010 r.  stan zbiorów
ogółem wynosił  4 505 616 jednostek inwentarzowych. Zakupiono 87 791
woluminów.

Z bibliotek w 2009 r. skorzystało 178 575 czytelników, a więc o 0,9%
mniej, niż w poprzednim roku sprawozdawczym (zasięg czytelniczy na 100
mieszkańców  województwa  wynosił  14).  Wzrost  liczby  czytelników
odnotowano  w  45  gminach.  Ogółem świętokrzyskie  biblioteki  publiczne
odwiedziło w 2009 r. 2 285 938 osób, w tym w imprezach bibliotecznych
uczestniczyło 150 820 osób (o 24 270 więcej, niż w roku 2008). W 2010 r.
zarejestrowano ogółem 176 461 czytelników.

Jak wynika z dostępnych danych świętokrzyskie biblioteki publiczne
borykały  się  głównie  z  problemem  braku  lokali  odpowiednio
przystosowanych  do  potrzeb  oraz  działalności.  Wpływ  na  to  miała
niewłaściwa lokalizacja budynków i pomieszczeń bibliotecznych, niewielki
metraż,  brak  udogodnień  w  postaci  sanitariatów,  bieżącej  wody,
centralnego  ogrzewania.  68  bibliotek  publicznych  w  województwie
zlokalizowanych  jest  w  szkołach,  10  zajmuje  pomieszczenia  w  domach
należących  do  osób  prywatnych,  a  9  znajduje  się  w  budynkach
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dość  często  zdarza  się,  że  biblioteki  publiczne  województwa
świętokrzyskiego nie są wystarczająco wyposażone w nowoczesny sprzęt
biblioteczny,  komputerowy,  a  nawet  biurowy.  Pracownicy  najczęściej
narzekają  na  brak  komputerów  (34% bibliotek),  oprogramowania,  bądź
przestarzały  sprzęt  komputerowy.  Podstawowym  oprogramowaniem
bibliotecznym jest MAK, a wśród innych można wyróżnić  SOWĘ, Librę i
Mateusza.  Niejednokrotnie  w  lokalach  bibliotecznych  brakuje  również
podstawowych  sprzętów,  głównie  gablot  wystawowych,  regałów,  lad
bibliotecznych, biurek, stołów czy krzeseł. Wszystkie te czynniki wpływają
niekorzystnie  na  poziom  usług  bibliotecznych  oraz  formy  i  zasięg
działalności  promocyjnej.  Informacje  te  potwierdzają  zebrane  ankiety.
Prawie wszystkie biblioteki pisały o niewystarczającej powierzchni lokalu,
która  uniemożliwia  prowadzenie  wszechstronnej  działalności  oraz
nieprzygotowaniu  budynków  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych.
Podkreślano  również  braki  w  wyposażeniu,  zbyt  małe  środki  finansowe
oraz niedostateczną liczbę personelu.

Należy  zwrócić  także  uwagę  na  pozytywne  zjawiska,  dotyczące
warunków, które wspomagają działalność bibliotek, w tym ich promocję.
Należą  do  nich:  zwiększony  metraż,  fundusze  na  remont,  liczebniejsza
obsada,  wydłużenie  czasu  pracy,  rozpoczęcie  prac  związanych  z
komputeryzacją biblioteki,  lepszy dostęp do komputerów i Internetu dla
czytelników,  a  także  możliwość  wymiany  doświadczeń  i  podpatrywania
rozwiązań podczas wyjazdów do bibliotek zagranicznych.

W analizowanych bibliotekach działalnością promocyjną zajmują się
na  ogół  wszyscy  bibliotekarze,  przy  pomocy  dyrektora.  Tylko  w  jednej
bibliotece  wymieniono  dyrektora  placówki  jako  osobę  samodzielnie
prowadzącą działania promocyjne, a w innym przypadku stwierdzono, że
należy  to  głównie  do  obowiązków  informatyka  oraz  pracownika  ds.
gromadzenia i opracowania.

Środki  finansowe  na  działalność  promocyjną  pochodzą  przede
wszystkim z budżetu placówek, a także z dotacji  fundacji dla bibliotek i



instytucji  współpracujących,  zasobów  własnych  bibliotekarzy,  środków
pozyskiwanych na realizację określonych zadań oraz od sponsorów.

Biblioteki  wychodzą  ze  swoją  ofertą  poza  mury  biblioteczne,
finansując np. spektakle teatralne dla uczniów i przedszkolaków, a także
urządzając imprezy w salach lokalnych instytucji, a nawet w plenerze (np.
Wiosenne czytanie w parku). Dzięki temu w imprezach może uczestniczyć
większa  liczba  osób,  a  poza  tym  wzrasta  szansa  na  dotarcie  do
potencjalnych czytelników.

W miarę możliwości lokalowych i organizacyjnych biblioteki tworzą
stałe  galerie  przeznaczone  na  wystawy  prac  czytelników  w  ramach
odbywających  się  konkursów  plastycznych,  czy  fotograficznych  (np.
Galeria na sznurku, Galeria Arslibris).

Jedną  z  najbardziej  rozpowszechnionych  form  reklamowania
instytucji  i  tworzenia  jej  wizerunku  jest  Internet.  Istnieje  opinia,  że  w
dzisiejszych czasach informacja o każdej firmie czy organizacji,  a zatem
również o bibliotece, powinna być dostępna w sieci. Najlepszym sposobem
na zaistnienie jest posiadanie własnej, aktualizowanej strony internetowej.
Najczęściej  biblioteki  umieszczają  tam  informacje:  ogólne  (historia,
struktura  organizacyjna),  dotyczące  zbiorów,  zasad  udostępniania,
informacje o katalogach, formach działalności, usługach i polecane linki [1,
s. 3]. Dane te są zróżnicowane pod względem zakresu i formy w zależności
od typu biblioteki, jej możliwości i oferowanych usług.

W przypadku  bibliotek  publicznych  województwa  świętokrzyskiego
tylko 17,17% z nich posiada stronę www. Najlepiej sytuacja przedstawia
się w bibliotekach miejskich i miejsko-gminnych. Informacje o pozostałych
bibliotekach  można  znaleźć  najczęściej  na  stronach  miast/gmin.
Użytkownik jest jednak wówczas zmuszony do żmudnych poszukiwań w
ramach  zaproponowanego  menu,  a  czasami  wręcz  do  odgadywania,  z
której zakładki powinien skorzystać (m.in. Kultura, Jednostki organizacyjne,
sporadycznie nazwa biblioteki), co niewątpliwie stanowi duże utrudnienie.
Inną  formą  funkcjonowania  bibliotek  w  Internecie  są  informacje
zamieszczane  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  W  niektórych
przypadkach zawierają one szczegółowe dane o bibliotece wraz z tekstami
dokumentów  organizacyjnych.  Najczęściej  jednak  jest  to  tylko  adres
biblioteki, godziny udostępniania i nazwisko kierownika. Dla potencjalnego
użytkownika  usytuowanie  danych  o  bibliotece  tylko  w  BIP  wydaje  się
zupełnie nieprzydatne. Niestety w przypadku 14,14% bibliotek brak jest
jakichkolwiek informacji  w Internecie, co w dzisiejszych czasach stanowi
pewien problem, szczególnie w odniesieniu do działalności promocyjnej.

Zawartość stron poszczególnych bibliotek jest bardzo różnorodna –
od  podstawowych  informacji  do  bardzo  rozbudowanych  relacji  z
konkretnych  działań.  Istnieją  strony  poprzestające  na  adresie  biblioteki
(być  może  są  to  strony  w  trakcie  budowy),  który  jest  elementem
podstawowym w przypadku pozostałych. Są także informacje o godzinach
udostępniania,  struktura  organizacyjna,  historia  biblioteki  i
charakterystyka zbiorów.  Często zamieszczane są linki  do organizacji,  z
którymi  biblioteki  współpracują,  towarzystw  regionalnych,  władz
samorządowych  lub  innych  bibliotek  w  regionie.  Na  wielu  stronach
stworzona została  galeria  zdjęć,  pochodzących z  odbywających się  tam
imprez i wystaw lub będących plonem konkursów fotograficznych, a także



przedstawiających  budynek,  lokal  biblioteki  i  personel.  Wiele  miejsca
biblioteki  poświęcają  na  sprawozdania  z  odbywających  się  imprez
(szczegółowe  opisy  i  liczne  fotografie).  Aktualności  zawierają  drobne
ogłoszenia  dotyczące  zmian  godzin  udostępniania,  organizowanych
imprez, życzeń świątecznych dla czytelników. Stosunkowo niewielką część
zajmują  informacje  o  usługach  bibliotecznych  –  ich  rodzaj  i  opis  oraz
ewentualne  podanie  wysokości  opłat.  Są  oczywiście  wyjątki  i  w  takim
przypadku  użytkownik  otrzymuje  bardzo  szczegółowe  informacje
(dokładny opis, miejsce – dział lub filia, godziny oraz koszt usługi). Trudno
sobie  wyobrazić,  że  biblioteki  nie  świadczą  dodatkowych  usług  poza
udostępnianiem, wydaje się  zatem, że jest  to  niedopatrzenie  działające
niekorzystnie na odbiór biblioteki, a przede wszystkim mające wpływ na
niezaspokojenie  funkcji  informacyjnej,  która  pozwoliłaby  na
rozpropagowanie różnorodnej działalności w społeczności lokalnej. Godne
podkreślenia jest zamieszczanie na stronach nowości ze zbiorów biblioteki.
Zadanie to realizowane jest w różnej formie, od spisu autorów i tytułów, po
zdjęcia  okładek z  krótką  informacją  o treści  książki.  Biblioteki  dzielą  te
informacje na działy stosując jako wyznacznik typ literatury lub kategorię
czytelnika.  Bardzo  często  zamieszczane  są  spisy  prenumerowanych
czasopism.  Nieliczne  biblioteki  dają  możliwość  dostępu  do  katalogów
bibliotecznych. Poważnym mankamentem w kilku przypadkach jest brak
aktualizacji strony.

Na uwagę zasługuje rozwiązanie ze strony www Miejskiej Biblioteki
Publicznej  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim,  gdzie  utworzono  podstronę  dla
najmłodszych  czytelników.  Znajdują  się  na  niej  tematy  interesujące
młodego  czytelnika:  informacja  o  dostępie  do  komputerów  i  Internetu,
książki  wybrane  dla  dzieci  i  młodzieży,  informacje  o  lekcjach
bibliotecznych, a także zakładka Bajki, w której zamieszczane są teksty dla
dzieci,  pisane  przez  dzieci.  Każdy  czytelnik  może  również  napisać  do
Biblioteki list na przygotowanym do tego formularzu. Podobne rozwiązanie
zastosowano w Filii dla Dzieci w BPMiG Końskie. Ze strony głównej można
wejść  na  zakładkę  o  nazwie  Bloger.  Strona  zawiera  informacje  dla
najmłodszych  –  nowości  wydawnicze,  imprezy  przeznaczone  dla  nich,
galerię,  wyniki  konkursów  i  wszystkie  aktualności  skierowane  do
dziecięcego czytelnika.

Pod  względem  graficznym  witryny  także  wykazują  znaczną
różnorodność.  Na  stronach  głównych  występują:  nazwa  biblioteki,  jakiś
element graficzny (najczęściej związany z książką lub herb gminy), zdjęcie
biblioteki  (lokal  lub  budynek).  Ekslibris  należy  do  rzadkości.  Na  ogół
biblioteki starają się, aby strona była dostosowana do charakteru instytucji
lub  do  regionu  (np.  zarysy  zabytków).  W  większości  strony  są  dosyć
oszczędne w swoim artystycznym wyrazie, nie zawierają nadmiernej liczby
ozdobników,  są  dobrze  zaplanowane  graficznie  i  nie  ma  większego
problemu z odnalezieniem na nich odpowiednich informacji. Barwne strony
dla dzieci, o których była mowa – czyli o dużej liczbie kolorów, ilustracji
(często  poruszających  się),  obramowań  –  wydają  się  ze  względu  na
adresata  w  pełni  uzasadnionym  zabiegiem.  Zdarzają  się  naturalnie
niechlubne  wyjątki,  np.  pojawiające  się  przy  każdej  zmianie  ekranu
reklamy lub puste zakładki.



Internet  jest  także  jednym  z  narzędzi  komunikowania  się  z
czytelnikiem.  Pocztą  elektroniczną  posługują  się  wszystkie  badane
biblioteki  na  terenie  województwa.  Te,  które  posiadają  własną  stronę
oferują użytkownikom gotowe formularze e-mail, czasami z hasłem Napisz
do  nas.  Wykorzystywany  jest  także  komunikator  Gadu-Gadu.  Niektóre
biblioteki mają swoje profile na portalu Facebook. Starają się w ten sposób
zebrać informacje od użytkowników przydatne do oceny ich działalności, a
także  wprowadzenia  ewentualnych  zmian  adekwatnych  do  potrzeb
czytelniczych. W związku z tym zamieszczają na stronach  Księgi  gości8,
ankiety  dotyczące  strony  www,  formularze  dla  czytelników  Zaproponuj
książkę.  Należy  wymienić  również  skierowaną  do  użytkowników  sondę
dotyczącą czytelnictwa, a także zaproszenia do korzystania z biblioteki –
Zapraszamy,  Spotkajmy  się  w  bibliotece.  Warto  zwrócić  uwagę  na
rozwiązania  zastosowane  w  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Kielcach,
która  kontaktuje  się  z  czytelnikami,  wykorzystując  system biblioteczny
Mateusz.  Użytkownicy  mają  możliwość  zadawania  pytań  dotyczących
udostępniania  danego tytułu.  Pytania  i  odpowiedzi  zamieszczone są  na
stronie  i  stają  się  dodatkową  informacją  dla  pozostałych  czytelników.
Ciekawym  rozwiązaniem  są  komentarze  do  poszczególnych  tytułów.
Czytelnicy  dzielą  się  swoimi  opiniami  o  przeczytanych  książkach,  co
pomaga innym w wyborze lektury. Stanowi to również dodatkową formę
promocji książek znajdujących się w zbiorach biblioteki.

Oprócz  Internetu  biblioteki  wykorzystują  w  celach  reklamowych
prasę lokalną. Tą drogą informują o organizowanych imprezach lub zdają
relację z ich przebiegu9. Biblioteki wykorzystują w tym celu głównie lokalne
tytuły  (Głos  Piekoszowa,  Monitor  Staszowski,  Wiadomości  Morawickie,
Gazetę  Starachowicką,  Tygodnik  Starachowicki,  Merkuriusz  Połaniecki,
Ożarów, Echo Koneckie, Tygodnik Konecki) lub te o zasięgu regionalnym
(Echo  Dnia,  Tygodnik  Nadwiślański,  Powiat  Staszowski,  Wiadomości
Świętokrzyskie). Rzadko informacje o działalności  bibliotek województwa
pojawiają się na łamach ogólnopolskich czasopism fachowych10.

Biblioteki  wykorzystują  również  lokalne  radio,  a  także  telewizję
kablową.  W  Piekoszowie  bardzo  interesująco  zapowiada  się  projekt
utworzenia telewizji internetowej, realizowany w oparciu o pracowników i
lokal Biblioteki (w którym ma powstać m.in. studio). Projekt adresowany
jest do młodzieży w wieku 13-16 lat. W ramach jego realizacji przewidziano
bezpłatne warsztaty z montażu filmu, występów przed kamerą, tworzenia
materiału  informacyjnego  i  dokumentalnego  oraz  reżyserii.  Zapewne  w
przyszłości informacje o działalności Biblioteki znajdą tu swoje miejsce.

Jedną  z  charakterystycznych  form  promocji  są  materiały
informacyjne, przewodniki, informatory o działalności bibliotecznej, które

8 Przykładowo na stronie biblioteki w Morawicy użytkownicy wypowiedzieli się na temat
zawartości i formy strony. Jako plusy podając przejrzystość i zrozumiały układ, opisane
nowości,  galerię  ze  spotkania  autorskiego,  aktualność  i  estetykę.  Ujemnie  ocenili  zaś
grafikę i kolorystykę, jakość zdjęć i brak aktualności.
9 Przykładowo  w  latach  2003-2009  Wiadomości  Morawickie zamieściły  6  tytułów
dotyczących  tamtejszej  biblioteki,  traktujących  o:  dotacji,  nadaniu  imienia,  dniu
bibliotekarza, święcie książki.
10 Na przykład w Poradniku Bibliotekarza z 2009 r. zamieszczono informację o wyróżnieniu
dla Biblioteki w Piekoszowie; zaś w 2003 r. w Bibliotekarzu o działalności PR i reklamie w
Bibliotece w Połańcu.



wydawane są przez same biblioteki. Przy dobrym opracowaniu edytorskim
i merytorycznym mogą one stanowić doskonałą rekomendację usług.  W
miarę  swoich  możliwości  ankietowane  biblioteki  korzystają  z  tej  formy.
Opracowują  foldery  i  ulotki  informacyjne,  katalogi  towarzyszące
wystawom, afisze i plakaty reklamujące wydarzenia, spotkania i warsztaty
oraz  zaproszenia.  Większość  bibliotek  tworzy  je  we  własnym  zakresie
wydając  tylko  mniejsze  formy.  Foldery  i  ulotki  rozpowszechniane  są
podczas spotkań, zajęć, a także przy udostępnianiu. Tego typu materiały
mogą być publikowane także na stronach internetowych,  np.  instrukcje
zamawiania książek przez Internet.

Jacek  Wojciechowski  stwierdził,  że  „Wariantem  szczególnym
bezpośredniej  promocji  bibliotecznych  usług  są  formy  wprowadzające
nowych  klientów  do  biblioteki  oraz  –  indywidualne  formy  pomocy
użytkownikom w korzystaniu z biblioteki. Wprowadzenie, mające na celu
praktyczną  prezentację  sposobów  posługiwania  się  biblioteką,  jej
agendami,  zbiorami  oraz  urządzeniami,  następuje  zwykle  w  postaci
zbiorowych  omówień,  pokazów,  wycieczek,  połączonych  czasem  z
zajęciami typu seminaryjnego” [20, s. 106].

Biblioteki  publiczne  organizują  tego  typu  spotkania  dla  dzieci  i
młodzieży. Lekcje  biblioteczne,  wycieczki  do  bibliotek  w  większości
dotyczą zasad korzystania, zaznajamiają z księgozbiorem, regulaminem i
usługami bibliotecznymi. Zajęcia te oparte są na zbiorach bibliotecznych i
wspomagane  poprzez  formy  plastyczne,  muzyczne  i  teatralne.
Przykładowo  Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Piekoszowie  organizuje
wycieczki  dla uczniów i  przedszkolaków połączone z oprowadzaniem po
Bibliotece  oraz  zapoznaniem  z  księgozbiorem,  a  dla  najmłodszych
dodatkowo oferuje oglądanie bajek i pasowanie na czytelnika.

Działalność promocyjna biblioteki  to nie tylko reklamowanie samej
instytucji i jej usług, ale także promocja książki (rozumianej jako wszelkie
typy materiałów bibliotecznych) i czytelnictwa. Służą temu między innymi
takie formy jak: spotkania autorskie,  wystawy, konkursy i  wszelkie inne
imprezy  wewnątrzbiblioteczne  lub  odbywające  się  poza  biblioteką,  ale
urządzane przy jej współpracy.

Biblioteki  publiczne  województwa  świętokrzyskiego  biorą  udział  w
ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo.  Są to m.in.  Światowy
Dzień  Pluszowego  Misia,  Tydzień  Bibliotek,  Cała  Polska  czyta  dzieciom,
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Placówki biblioteczne organizują
różnorodne formy zajęć z czytelnikiem zarówno w ramach wspomnianych
akcji, jak i w odpowiedzi na potrzeby lokalnego środowiska.

Jedną  z  częściej  stosowanych  form  są  spotkania  autorskie.  Ich
gośćmi  byli  zarówno  twórcy  znani  doskonale  szerszej  publiczności  (np.
Małgorzata  Kalicińska,  Izabela  Sowa,  Marta  Fox,  Grażyna  Wolszczak,
Maciej  Orłoś),  jak  i  ci  mniej  znani  i  związani  niejednokrotnie  miejscem
zamieszkania,  czy  urodzenia  z  ziemią  świętokrzyską  (np.  Katarzyna
Leżeńska,  Jacek  Dehnel,  Ewa  Nowak,  Wiesław  Drabik,  Krzysztof  Petek,
Paweł Beręsewicz, Ewa Lipska i Kazimierz Szymeczko). Spotkania autorskie
połączone bywały często z promocją książek.

Czasami  spotkania  te  odbywają  się  w  ramach  działalności
Dyskusyjnych  Klubów  Książki,  które  prężnie  działają  na  terenie
województwa. Jest to ciekawa forma obcowania z literaturą, gromadząca



osoby,  które  chcą  podyskutować  o  przeczytanych  publikacjach  i  ich
autorach. Dzieci także mają swoje kluby – Klub Kubusia Puchatka, czy Klub
Młodych Miłośników Książek.

Obok spotkań autorskich  zorganizowano również,  kilka  innych,  na
których goszczono podróżników (Kuba Tyrakowski) i misjonarzy (ks. Piotr
Śledziński  ze  zgromadzenia  werbistów,  pracujący  w  Zambii)  oraz
zasłużonych dla regionu (Henryk Pawelec – dowódca AK). Na tego rodzaju
spotkania  zapraszani  bywają  często  przedstawiciele  różnych  zawodów:
strażacy,  policjanci,  lekarze  weterynarii,  którzy  chętnie  odwiedzają
biblioteki  i  opowiadają  najmłodszym  o  swojej  pracy  zawodowej,  oraz
udzielają praktycznych porad z  zakresu przestrzegania przepisów ruchu
drogowego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, czy właściwej opieki nad
zwierzętami. Spotkania z udziałem nietuzinkowych ludzi, połączone bywają
z pokazami multimedialnymi oraz projekcjami filmowymi.

Podobną  funkcję  spełnia  cykl  spotkań  w Bibliotece  w Michałowie,
które przybliżają zwyczaje i  obrzędy związane ze świętami. Prowadzą je
kustosz  muzeum  i  starsi  mieszkańcy  pamiętający  dawne  obyczaje.
Towarzyszą temu konkursy np. na tradycyjne ozdoby choinkowe czy palmy
wielkanocne. Próbą ocalenia rzeczy wyjątkowych i godnych uwagi jest cykl
Ginące piękno, w którym ludzie zajmujący się zapomnianym rzemiosłem,
np.  tkactwem,  czy  garncarstwem,  przybliżają  je  młodszemu  pokoleniu.
Dopełnieniem  bywa  wycieczka  do  warsztatu  pracy  takiego  twórcy  lub
wizyta w muzeum.

Kolejną bardzo rozpowszechnioną formą promocji są wystawy. Obok
stałych form wystawienniczych, a więc: okolicznościowych, rocznicowych,
nowości  książkowych,  pojawiają  się  ekspozycje  czasowe,  promujące
kulturę  żydowską,  świętokrzyskie  pejzaże  i  parki  krajobrazowe,  czy
fotograficzne (np. prace Zdzisława Pilarskiego, Alicji Tuz, grupy „Co-Arto”)
oraz ekslibrisów z kolekcji Ireneusza Kulińskiego.

Pewną  grupę  odbiorców  miały  również,  wykłady  i  prelekcje  z
udziałem:  językoznawców  (Agnieszka  Rosińska-Mamej11),
literaturoznawców (ks. Bonifacy Miązek12), historyków (Ewa Łużyniecka13,
Ludmiła Anna Myszka14) i muzyków (Samuel Kossowski15).

Biblioteki  publiczne  województwa  świętokrzyskiego  organizowały
ponadto  różnorodne  warsztaty  np.:  literackie  z  udziałem  Kazimierza
Szymeczko i Elizy Piotrowskiej, edukacyjne (z cyklu Z Internetem na Ty) i
fotograficzne  w  ramach  Programu  Integracji  Społecznej.  W  Skarżysku-
Kamiennej odbyły się warsztaty komputerowe  Internet bez tajemnic dla
osób 50+ współfinansowane przez Fundację Orange. Pracowano w dwóch
grupach  –  dla  początkujących  i  zaawansowanych.  Program  zajęć
obejmował  podstawowe  informacje,  jak  obsługa  myszy  i  klawiatury,  a
także  tworzenie  prezentacji,  elementy  grafiki  komputerowej,  poczta

11 Zachowania językowe współczesnych Polaków. Wybrane zagadnienia z zakresu kultury
języka, pragmatyki językowej oraz etykiety.
12 Karol Wojtyła – poeta, dramaturg, filozof.
13 Biblioteki w architekturze cysterskiej.
14 Kazachstan ziemia niczyja – Polacy w Kazachstanie dzisiaj.
15 Z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, znakomity odtwórca jego mazurków
Samuel Kossowski, mówił o swoich związkach z Ponidziem.



elektroniczna i in. Ciekawe warsztaty o tematyce drukarskiej i papierniczej
zaproponowała Biblioteka w Ożarowie.

Popularnością cieszą się konkursy, organizowane najczęściej z myślą
o  najmłodszych  użytkownikach  bibliotek:  poetyckie,  recytatorskie,
literackie, ortograficzne, czytelnicze, plastyczne, malarskie, fotograficzne,
bądź  formy  mieszane  (literacko-plastyczne,  poetycko-muzyczne).
Organizowane są również przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży.
Często zapraszano Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Przed
swoimi koleżankami i kolegami w bibliotekach publicznych, występowały
dzieci  ze  szkół  podstawowych  i  gimnazjalnych,  skupione  w  szkolnych
kółkach  dramatycznych,  oraz  młodzi  aktorzy,  działający  w  dziecięcych
teatrzykach  bibliotecznych.  Takie  teatrzyki  działają  przy  filiach  BPMiG
Końskie.  W 2010  r.  już  po raz  piąty  odbył  się  w Dziebałtowie  Festiwal
Dziecięcych  Teatrzyków  Bibliotecznych  –  STODOŁA.  Wystąpiło  7  grup
teatralnych,  a na widowni  obecni  byli  przedstawiciele  lokalnych władz i
licznie zgromadzona publiczność.

Warto  również  wspomnieć  o  innych  imprezach  kulturalno-
oświatowych organizowanych, bądź współorganizowanych przez biblioteki
publiczne  województwa.  Należą  do  nich  zabawy  dla  dzieci  i  młodzieży
(Biwakowanie – czytanie czuwanie – niezwykłe wydarzenia w książkowym
królestwie,  z  cyklu  Poznajemy  inne  kultury).  Organizowane  bywają
ponadto recitale i koncerty (wystąpili na nich m.in. Krystyna Prońko, Alosza
Awdiejew,  Artur  Bińko)  oraz  kursy  edukacyjne16 dla  najmłodszych,
realizowane  ze  środków  Poakcesyjnego  Programu  Wsparcia  Obszarów
Wiejskich.

Głównym adresatem imprez bibliotecznych są młodzi czytelnicy, dla
których organizowane są różnorodne formy zajęć, mające bardzo często
charakter  cykliczny.  Przykładowo  Biblioteka  w  Skarżysku-Kamiennej  w
konkretnych dniach tygodnia lub miesiącach, w tych samych godzinach
realizuje zajęcia dla swoich najmłodszych czytelników –  Cuda i  cudeńka
(plastyczno-techniczne),  Bajki z koszyka (czytanie dla dzieci w szpitalu),
gry planszowe,  Jestem artystą (zajęcia plastyczne),  Bajkowy kalejdoskop
(wieczory  bajek),  Tęczowy  świat  bajek (literacko-plastyczne),  Bajka  dla
malucha (czytanie,  plastyka).  W  Rytwianach  do  cyklicznych  imprez,
stanowiących już tradycję Biblioteki, należą zabawy andrzejkowe, choinka i
mikołajki,  Dzień Dziecka,  wieczory bajek dla najmłodszych.  W Pawłowie
cyklicznie  organizowane  są  urodziny  Kubusia  Puchatka  –  z  tortem  i
życzeniami dla tej bajkowej postaci. Imprezy biblioteczne organizowane są
także  z  okazji  Dnia  Matki,  Dnia  Babci  i  Dziadka,  Dnia  Kobiet,  Dnia
Chłopaka.  W  ofercie  bibliotecznej  zagościły  również  nowe  święta  jak
walentynki  czy Halloween (np.  Biblioteka  w Sandomierzu  zorganizowała
przed swoim budynkiem wystawę dyń). Biblioteki są także propagatorami
mniej  znanych  świąt,  jak  chociażby  Międzynarodowego  Dnia
Leworęcznych,  z  okazji  którego placówka w Sandomierzu zorganizowała
edycję konkursów Lewa, lewa …, na którą złożyły się zabawy sportowe.

Warto zwrócić  uwagę na liczne zajęcia organizowane dla dzieci  w
czasie  wakacji  i  ferii  zimowych,  obfitujące  w  bardzo  bogaty  repertuar
zabaw – teatr, malowanie, gotowanie, gry i zabawy ruchowe. Cieszą się

16 Przedsiębiorca-manager swojej przyszłości oraz Co będę robić w życiu. 



one  dużą  popularnością,  o  czym  świadczą  zamieszczone  na  stronach
bibliotek fotografie. Większość z proponowanych zabaw łączy się z książką
i czytaniem. Warto zwrócić uwagę na tytuły imprez, które niewątpliwie są
bardzo  intrygujące,  zabawne,  a  przez  to  zapewne  lepiej  trafiają  do
młodego czytelnika:  Dziadki – dziatkom,  Sekrety torebki Mamy Muminka,
Konopnicką też lubimy,  Przygoda zwana czytaniem,  Z Tuwimem weselej,
Wesoła Biblioteka,  Krasnal niejedno ma imię,  Bajki z rzutnika,  Najlepszy
Pożeracz  Książek  2010  r., Minutka  z  bajką,  Bądź  jak  Sherlock  Holmes,
Przez Piekło do Nieba.

Biblioteki  często  wychodzą  ze  swoją  ofertą  do  przedszkolaków.
Dzieci  czteroletnie  w gminie  Michałów stały  się  adresatami intrygującej
akcji  Od czwartego roku bez książeczki ani kroku. Każde dziecko w tym
wieku,  mieszkające  na  terenie  gminy,  otrzymało  książkę.  Impreza
połączona była z czytaniem i zabawą. Akcja miała na celu uświadomienie
rodzicom jak  ważne  jest  dla  prawidłowego  rozwoju  dziecka  czytanie,  a
dzieciom umożliwiła być może pierwszy kontakt z książką.

Maj  jest  szczególnym miesiącem dla  bibliotek.  Organizowany  jest
wówczas Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. To swoiste święto książki
jest bardzo widoczne przede wszystkim w bibliotekach publicznych. Wiele
z nich w tym czasie organizuje szczególnie dużo imprez, mających na celu
promocję biblioteki, książki i czytania. Na uwagę zasługuje choćby  Dzień
Otwarty Biblioteki w Piekoszowie będący imprezą cykliczną, adresowaną
do dzieci i ich rodziców. Większość zaproponowanych atrakcji skierowana
była do najmłodszych – występy iluzjonisty, sztuka wystawiona przez Teatr
Lalki i Aktora „KUBUŚ”, konkurs gier komputerowych, spotkanie autorskie
z pisarką dla dzieci i rysownikiem, a słodki poczęstunek, malowanie twarzy
i  występ  zespołu  muzycznego  dopełniły  całości.  W  ramach  Tygodnia
Bibliotek w Połańcu zorganizowano warsztaty,  mające na celu ukazanie
różnych form zapisu słowa, dźwięku i obrazu, które przeznaczone były dla
uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Warto  zwrócić  uwagę  na  działalność  promocyjną  i  wszelkie
przedsięwzięcia  skierowane  do  osób  niepełnosprawnych  i  starszych.
Działania te sprawiają, że biblioteka staje się dla nich bardziej dostępna, a
jej wizerunek przyjazny. Dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych
niektóre  biblioteki  wprowadziły  usługę  książki  na  telefon.  Biblioteka  w
Sandomierzu  przystąpiła  do  programu  Chcemy  czytać  jak  wszyscy,
chociaż nie widzimy.  W posiadaniu placówki  jest  „czytak”,  a w planach
zgromadzenie  dodatkowych  zbiorów  audiowizualnych  i  sprzętu  dla
niewidomych.  Starachowice  udostępniają  książkę  mówioną,  a  także
prowadzą  spotkania  dla  uczniów  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego.  Biblioteka  w  Staszowie  zaangażowała  się  w  akcję
Wspólnie możemy więcej. Są to zajęcia manualno-plastyczne skierowane
do osób niepełnosprawnych. W Skarżysku-Kamiennej w ramach cyklu Bajki
z  koszyka odbywają  się  spotkania  z  chorymi  dziećmi  na  Oddziale
Dziecięcym Szpitala Miejskiego. Książki czytają bibliotekarze i rodzice.

Biblioteki  współpracują  również  z  organizacjami  i  instytucjami
pomagającymi  osobom  niepełnosprawnym.  Przykładowo  Biblioteka  w
Sandomierzu  współdziała  ze  szkołą  integracyjną,  bierze  udział  w
imprezach  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  na  Rzecz  Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym „Tratwa”.



Dla osób starszych organizowane są specjalne zajęcia komputerowe.
Przy  Bibliotece  w  Jędrzejowie  działa  Klub  Seniora,  a  dla  jego  członków
przygotowywane  są  specjalne  imprezy.  W  Starachowicach  biblioteka
organizuje zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Należy  pamiętać,  że  metodą  pośrednią  promocji  biblioteki  jest
odpowiedni  poziom  jej  organizacji,  zbiorów  i  świadczonych  usług. Im
szersza oferta, tym więcej osób ma szansę z niej skorzystać. Ważne, aby
działalność biblioteki dostosowana była do potrzeb lokalnego środowiska i
odpowiednio rozpropagowana. Różnorodność usług wpływa na wizerunek
biblioteki  w środowisku,  a tym samym na stosunek do niej.  Najbardziej
popularne i pożądane są obecnie usługi związane z nowymi technologiami,
np. nieodpłatny dostęp do Internetu, drukowanie, kserowanie, skanowanie,
bindowanie, laminowanie. Istotne, aby biblioteka w pełni uczestniczyła w
życiu  codziennym  mieszkańców  i  służyła  pomocą  w  rozwiązywaniu
życiowych problemów. Przykładem takiej działalności może być  Poradnik
bezrobotnego,  w  którym  Biblioteka  w  Pawłowie  zamieszcza  m.in.
informacje dotyczące prawa pracy, propozycje staży i oferty pracy.

Nietypowo i intrygująco brzmi oferta Biblioteki w Zawichoście, którą
tak opisano w ankiecie:  „Przygotowujemy herbatkę  z  chwilą  szczerości,
zapewniamy chwilę spokoju i rozmowy”.

W  przypadku  bibliotek  publicznych,  w  tak  szczególny  sposób
związanych  ze  społecznością  lokalną  i  regionem,  ważne  wydają  się
działania, które oprócz promocji placówki mają na celu reklamę regionu.
Są  to  imprezy  skierowane  bardzo  często  do  młodych  ludzi,  którym
przybliża  się  tradycje  i  obyczaje  lokalne,  historię,  zabytki,  ale  także  do
dorosłych,  co  w tym przypadku  sprzyja  integracji  społeczności  lokalnej.
Promocja ta przyjmuje różne formy. Najbardziej związaną z działalnością
biblioteczną  jest  informacja  o  charakterze  bibliograficznym,  dotycząca
zbiorów regionalnych w danej bibliotece.  Na przykład GBP Rytwiany na
stronie www zamieściła wykaz publikacji dotyczących gminy dostępnych w
Bibliotece  i  jej  filiach.  Biblioteka  w  Połańcu  prezentuje  najważniejsze
publikacje o mieście dostępne w jej zbiorach, zaś Sandomiriana – to wykaz
dokumentów  dotyczących  Sandomierza  i  znajdujących  w  tamtejszej
bibliotece.

Na  stronach  www  biblioteki  zamieszczają  sylwetki  wybitnych
mieszkańców,  opisy  i  fotografie  zabytków,  ważniejsze  fakty  z  historii
regionu,  a  także  linki  do  lokalnych  organizacji  i  instytucji.  Przybliżanie
regionu lokalnej społeczności odbywa się poprzez tematycznie związane z
nim konkursy fotograficzne, np.  30 lat nowego Połańca – zorganizowany
przez  tamtejszą  bibliotekę  we  współpracy  z  Towarzystwem
Kościuszkowskim. Ciekawą inicjatywą wykazała się Biblioteka w Staszowie,
która  zorganizowała  z  okazji  485  rocznicy  nadania  praw miejskich  cykl
lekcji  bibliotecznych o historii  miasta  Poznaję historię mojego miasta,  a
później konkurs literacki na ten temat Już wiem wszystko o moim mieście.
Imprezą towarzyszącą była wystawa Staszów moich marzeń. Biblioteka w
Skarżysku-Kamiennej  była  organizatorem  sesji  popularnonaukowej  Od
pomysłu  do  przemysłu,  która  odbyła  się  z  okazji  Europejskich  Dni
Dziedzictwa. Tematem wystąpień były obiekty przemysłowe oraz zabytki
techniki w mieście i regionie.



Ogromne możliwości  szeroko  zakrojonej  promocji  ma Biblioteka  w
Końskich, która w 2004 r. powołała do życia wydawnictwo ARSLIBRIS. W
ramach zewnętrznych zleceń, a także z inicjatywy bibliotekarzy wydawane
są materiały o tematyce regionalnej. Wszystkie prace redakcyjne, skład,
druk i oprawa wykonywane są przez bibliotekarzy i przy pomocy urządzeń
będących  własnością  Biblioteki.  Wydawnictwo  publikuje  również
zaproszenia,  plakaty,  foldery,  kalendarze  i  broszury.  Przy  Bibliotece  w
Końskich działa również Centrum Informacji Turystycznej, które w ramach
Tygodnia Bibliotek zorganizowało prezentacje multimedialne o tematyce
krajoznawczej,  dotyczące  historii  Końskich  i  okolic.  Impreza  była
przygotowana dla różnych grup wiekowych.

Wiele  bibliotek  organizuje  dla  swoich  czytelników  wycieczki  do
regionalnych muzeów. Dzięki temu głównie dzieci i młodzież, mogą poznać
swój region (np. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Muzeum Bajki w
Pacanowie,  Muzeum  w  Bałtowie,  Muzeum  Zagłębia  Staropolskiego  w
Sielpi).  Biblioteki  przybliżają  swoim  czytelnikom  także  piękno
świętokrzyskiego krajobrazu. Dzieci uczestniczą w wycieczkach i rajdach,
podziwiając  bogactwa  naturalne  regionu  (np.  Kopalnie  Krzemienia
Pasiastego w Krzemionkach Opatowskich).

W  ramach  promowania  regionu  i  zachowania  jego  dziedzictwa
Biblioteka  w  Piekoszowie  uczestniczy  w  projektach:  Cyfrowe  Archiwum
Tradycji  Lokalnej,  Centrum Edukacji  Obywatelskiej.  Inne  imprezy o  tym
charakterze to: Ocalić od zapomnienia, Spotkania z regionalistami, a także
promowanie  lokalnych  twórców regionalnych  poprzez  wystawy  rzeźby  i
malarstwa.

Do działań promujących region można również zaliczyć stworzenie w
bibliotece izby regionalnej, a także izby pamięci patrona placówki.

Biblioteka ma większe szanse na prowadzenie swojej działalności, w
tym  także  promocji,  o  ile  współpracuje  z  instytucjami  i  organizacjami
lokalnymi.  Należy  też  pamiętać,  że  wśród  adresatów  działalności
promocyjnej  są  instytucje  kulturalno-oświatowe  i  władze.  Biblioteki
publiczne  województwa  świętokrzyskiego  często  podejmują  taką
współpracę.  Wśród  osób  wspomagających  ich  działalność,  obecnych  na
różnych imprezach bibliotecznych (co dodatkowo podnosi rangę i status
takiej  imprezy  w  oczach  środowiska)  pojawia  się  wójt,  burmistrz,
prezydent,  dyrektorzy  szkół  i  innych  placówek  kulturalno-oświatowych,
przedstawiciele  urzędów  marszałkowskich,  miejskich  i  gminnych.  Do
organizacji współpracujących z bibliotekami należą: straż pożarna, ośrodki
kultury,  ośrodki  sportowe,  inne  biblioteki,  wydawnictwa,  lokalne  media,
służba  zdrowia,  galerie,  kluby,  oddziały  PTTK,  koła  gospodyń  wiejskich,
banki, regionalne towarzystwa, lokalne kino, zespoły taneczne i muzyczne,
a  nawet  koło  wędkarskie.  Działalność  bibliotek  wspomagają  także
sportowcy  z  lokalnych  klubów,  nauczyciele  (w  tym  emerytowani)  i
przedstawiciele  innych  zawodów.  Najczęściej  współpraca  polega  na
wspólnej  organizacji  imprez  bibliotecznych,  udostępnieniu  lokalu,
sponsorowaniu  nagród,  spotkań  autorskich,  przedstawień  teatralnych  a
także  bezpośrednim  uczestnictwie  w  imprezach  (np.  prezentowanie
ciekawych zawodów, głośne czytanie, pogadanki).

Wśród efektów promocji, które zauważają bibliotekarze, najczęściej
wymieniano  zwiększoną  liczbę  użytkowników  (podkreślano  np.  wzrost



liczby czytelników do lat 15 po imprezach dla dzieci organizowanych w
trakcie wakacji oraz większe zainteresowanie biblioteką po każdej kolejnej
imprezie);  szybszą  i  skuteczniejszą  informację  o  bibliotece  oraz  lepszą
znajomość działalności biblioteki i jej potrzeb. Warto podkreślić, że jednym
z  pozytywnych  skutków  promocji  jest  zadowolenie  mieszkańców  z
możliwości uczestniczenia w imprezach kulturalnych, a przez to poznanie
autorów, utworów literackich i muzycznych.

Jako  najbardziej  efektywne  formy  promocji  badane  biblioteki
podawały  m.in.  spotkania  autorskie  i  głośne  czytanie  oraz  audycje
radiowe,  pisemne informacje  i  komunikaty  dla  użytkowników  biblioteki,
plakaty,  marketing  szeptany,  warsztaty  dla  szkół,  koncerty  kameralne,
konkursy, kiermasze książek, zabawy mikołajkowe, imprezy lokalne.

Mimo  efektów,  jakie  przynosi  prowadzona  działalność,  biblioteki
chciałyby  ją  rozszerzyć  poprzez,  np.  wydawanie  gazetki  bibliotecznej
dotyczącej  działalności  biblioteki  i  pisarzy  z  regionu,  publikowanie
materiałów informacyjnych, drukowanie większej liczby ulotek i plakatów,
komputeryzację, stworzenie strony internetowej,  zwiększoną promocję w
Internecie,  prowadzenie  kawiarenki  internetowej,  organizację  kursu
komputerowego  dla  seniorów,  współpracę  z  instytucjami  zewnętrznymi,
zaprojektowanie logo biblioteki, instalację windy. Do przeprowadzenia tych
działań  potrzebne  są  głównie  środki  finansowe,  poprawa  warunków
lokalowych, organizacyjnych i kadrowych.

Powyższa  analiza  wykazała,  że  biblioteki  publiczne  województwa
świętokrzyskiego  starają  się  prowadzić  działalność  promocyjną  swoich
placówek  poprzez  stosowanie  różnych  form.  Są  to  zarówno  formy
pośrednie  jak  i  bezpośrednie.  Niepokoi  jedynie  znikome  wykorzystanie
Internetu.  Działa  to  niekorzystnie  na  tworzenie  wizerunku  biblioteki.  W
małych  miejscowościach  problem  ten  jest  mniej  zauważalny.  W  tym
przypadku  najefektywniejszą  formą  reklamy  są  plakaty  rozwieszone  w
najbardziej  uczęszczanych  miejscach,  a  także  informacje  przekazywane
sobie przez mieszkańców. Tej formy promocji w małych społecznościach
chyba jeszcze długo nic nie zastąpi.

Korzystnie  przedstawia  się  kwestia  współpracy  z  lokalnymi
instytucjami.  Wyraźnie  widać,  że  biblioteki  starannie  dobierają  gości  i
uczestników  wszelkich  imprez,  nie  zapominając  o  władzach  lokalnych  i
regionalnych.  Tego typu  działania  również  służą  budowaniu  właściwego
wizerunku i  promocji  biblioteki  –  „Wylansowanie mianowicie  (za sprawą
praktyki  oraz  perswazji)  wśród  publiczności  wyobrażenia  biblioteki  jako
instytucji sprawnej, pożytecznej i ciekawej, pozwala następnie posłużyć się
takim  stereotypem  w  komunikatach  reklamowych.  Jeżeli  natomiast  w
wizerunku postaci szeroko znanych i szanowanych lub podziwianych uda
się zasygnalizować związki z użytkowaniem bibliotek oraz ich zbiorów, to
już  samo takie  stwierdzenie  stanowi  skuteczną  formę  reklamy”  [20,  s.
107].

Większość z szerokiej gamy działań promocyjnych, skierowana jest
do dzieci i młodzieży. Zauważalny jest w tych działaniach nacisk na funkcję
wychowawczą i  edukacyjną, upowszechnianie czytelnictwa, wzmocnienie
nawyku  kształcenia  się  i  kreowania  świadomych  odbiorców  informacji.
Wiele  bibliotek  organizuje  dzieciom  czas  wolny  podczas  wakacji  i  ferii
zimowych,  wykorzystując w tym celu różne zajęcia  związane z  książką,



stanowiącą  motyw przewodni  wszystkich  zabaw.  Bibliotekarze  wykazują
się umiejętnościami pedagogicznymi i kreatywnym podejściem do pracy z
czytelnikiem. Formy tej pracy muszą być na tyle ciekawe, żeby biblioteka
kojarzyła się dziecku z miejscem interesującym, zabawnym i przyjaznym.
Jest to chyba najlepszy sposób na ukształtowanie przyszłego użytkownika.
Rodzaj  i  treść  zajęć  dostosowane  są  do  wieku  odbiorcy.  Często
wykorzystuje  się  w  tym  celu  bohaterów  literackich  (np.  żółw  Franklin,
Kubuś Puchatek, czarownice, wróżki). W repertuarze form pracy znajdują
się:  zabawy  na  śniegu,  nauka  tańca  zespołowego,  aerobik,  karaoke,
sztuczki i pokazy magiczne, bale przebierańców.

Biblioteki  starają  się  zadbać  również  o  nagrody  dla  uczestników
konkursów.  Najczęściej  są  nimi  książki  np.  związane  tematycznie  z
konkursem, okolicznościowe statuetki, dyplomy. Stosują też wyróżnienia w
postaci  ekspozycji  prac  czytelników,  nierzadko  na  forum całej  gminy w
ramach lokalnych imprez.

Imprezom  często  towarzyszy  słodki  poczęstunek,  bywa  że
przygotowywany  przez  bibliotekarzy,  zaprzyjaźnione  osoby  lub
sponsorowany  przez  lokalne  władze  czy  współpracujące  instytucje.
Bibliotekarze zajmują się również przygotowaniem wszystkich rekwizytów
potrzebnych podczas prowadzonych zajęć.

Stosunkowo  niewiele  imprez  skierowanych  jest  do  dorosłych
czytelników.  Uczestniczą  oni  w  pracach  Dyskusyjnych  Klubów  Książki,
spotkaniach z regionalnymi literatami. Przyglądając się zaprezentowanym
planom, można stwierdzić, że optymistycznie wygląda kwestia propozycji
dla osób starszych i niepełnosprawnych. W niektórych bibliotekach już w
tej chwili można zaobserwować tego typu działania.

Reasumując,  biblioteki  w  dobie  szybko  rozwijających  się  mediów
powinny  rozszerzać  swoją  działalność  promocyjną  i  kierować  ją  do
szerokiego grona adresatów. Mniejsze biblioteki nie mogą sobie pozwolić
na  zatrudnienie  osoby  do  spraw  promocji,  w  związku  z  tym  każdy
pracownik placówki winien w miarę swoich możliwości wykazywać się tego
typu aktywnością. Nadzór i koordynację działań powinien przejąć dyrektor,
kierownik biblioteki. Zatem bardzo istotne wydaje się położenie nacisku w
trakcie kształcenia przyszłych bibliotekarzy na tego typu umiejętności.

Bibliotekarze  powinni  pamiętać  o  tym,  że  każdą  formę  promocji
należy  wykorzystywać  i  próbować  szukać  innych,  czasami
niekonwencjonalnych,  trafiających  do  środowiska,  w  którym  biblioteka
funkcjonuje.  W pełni  należy  zgodzić  się  z  Jackiem Wojciechowskim,  że:
„Pośrednią formą rekomendacji,  zarówno usług jak i  treści zbiorów, jest
każdy przejaw aktywności zwracający uwagę otoczenia na biblioteki oraz
na ich stan posiadania – także kiedy nie jest to jawny cel tej aktywności.
Wszystkie działania, zdarzenia, imprezy, zlokalizowane w bibliotekach, siłą
rzeczy powiadamiają publiczność również o tych bibliotekach” [20, s. 107].
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Aleksander Gniot1

Sponsoring szansą zmiany wizerunku biblioteki.
Na przykładzie doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej w

Poznaniu

Żyjemy w czasach zdominowanych przez działania ludzi usiłujących
sprzedać  swoje  produkty.  Codziennie  wołają  oni  do  nas  obrazami  na
billboardach, ulotkami w skrzynkach pocztowych, reklamami w telewizji i w
Internecie.  Ciągle  słyszymy o promocjach i  konkursach,  którymi  wielkie
koncerny  nakłaniają  nas  do  zakupu  swoich  produktów.  Możemy
obserwować całe kampanie reklamowe firm, które kojarzą swoją ofertę z
osobami  celebrytów,  wydarzeniami  sportowymi  i  muzycznymi.  Cel
działania  szeroko  pojętego  marketingu  zmierza  do  tego,  by  powiązać
produkty danej firmy z wartościami i emocjami, z którymi odbiorca może
się  łatwo  zidentyfikować.  Warto  postawić  sobie  pytanie,  jak  w  takiej
rzeczywistości powinny zachować się biblioteki?  Czy jako instytucje non
profit  powinny  one  podejmować  próby  dopasowania  się  do  zasad
dzisiejszego rynku? Czy spadek czytelnictwa, o którym mówi się ostatnio
głośno,  spowodowany  jest  brakiem  odpowiedniej  reklamy  i  mody  na
czytanie, czy też przyczyn tego zjawiska należy szukać gdzie indziej? Jakie
działania można przedsięwziąć w celu zmiany utartego stereotypu, który
przesłania prawdziwy obraz bibliotek?

To, co jest atutem bibliotek, to ich często unikalne zbiory i ludzie,
którzy  wiedzą,  w  jaki  sposób  dostarczać  rzetelne  informacje.  Jednak
posiadanie najlepszego produktu  i  wykwalifikowanej  obsługi  personalnej
wcale nie gwarantuje tego, że się on sprzeda. Jeżeli  biblioteki  chcą być
dostrzeżone w przesyconej komercją rzeczywistości,  to pilnie potrzebują
zabiegów promocyjnych. Ponieważ jednak posiadają ograniczone środki na
reklamę  swoich  usług,  doskonałą  alternatywą  jest  dla  nich  szukanie
wsparcia  u  podmiotów  zewnętrznych  w  ramach  szeroko  rozumianego
sponsoringu.  Istota  sponsoringu opiera  się  na  pozytywnych
skojarzeniach. Jeśli np. drużyna piłkarska sponsorowana przez jakąś firmę
odnosi  zwycięstwo,  jej  sukces  przenosi  się  na  postrzeganie  marki
sponsora.  Dzięki  takim  zabiegom  sponsor  buduje  emocjonalną  część
wizerunku  swojej  marki.  W  codzienności  przeładowanej  reklamami  ten
sposób promowania swoich produktów jest często skuteczniejszy i lepiej
odbierany przez odbiorców niż  np.  reklama,  którą  przerywa się widzom
film. Trzeba jednak podkreślić, że  sponsor nie jest darczyńcą „to osoba
fizyczna lub prawna udzielająca wsparcia na zasadzie sponsoringu, który
ma  charakter  transakcji  wymiennej”  [2,  s.  59].  Czego  zatem  sponsor
biblioteki  może od niej  wymagać? Jak powinny wyglądać biblioteki,  aby
jakiś podmiot zewnętrzny chciał skojarzyć ich obraz z wizerunkiem swojej
firmy?

1 mgr Aleksander Gniot, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, e-mail: 
cyberolo@amu.edu.pl



Sponsorowana  osoba  czy  instytucja  powinny  być  pozytywnie
odbierane przez społeczeństwo a także spełniać określone warunki, dzięki
którym sponsor będzie mógł dotrzeć ze swoim wizerunkiem do szerszej
grupy odbiorców. Z jednej strony biblioteki powinny posiadać nowoczesny i
szeroki  zakres  usług,  które  w  wygodny  i  bezproblemowy  sposób  będą
trafiały  do  odbiorców.  To  właśnie  pozytywne  opinie  użytkowników  są
wartością,  która  buduje  markę  biblioteki,  dlatego  powinno  się  robić
wszystko,  żeby  satysfakcja  czytelników  z  otrzymanych  usług  była  jak
największa.  Z  drugiej  strony  wizerunek  biblioteki  tworzą  udogodnienia
związane bezpośrednio z ich fizyczną formą. Mowa tu nie tylko o liczbie
miejsc  w  czytelniach,  czy  estetycznych wnętrzach,  ale  także  o  nowych
technologiach  ułatwiających  korzystanie  ze  zbiorów.  Coraz  więcej
użytkowników  bibliotek,  szczególnie  studentów  posiada  przenośne
komputery.  Część  materiałów  dydaktycznych  przekazywana  jest  im  za
pomocą  portali  edukacyjnych  a  swoje  oceny  śledzą  w  uniwersyteckim
systemie obsługi studenta. Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej
jest  więc  atutem każdej  biblioteki  naukowej,  który  powinien  stawać się
standardem choćby ze względu na to, że część zbiorów bibliotecznych jak
bazy  danych  czy  czasopisma  elektroniczne  dostępna  jest  wyłącznie  za
pośrednictwem Internetu.

Kolejny  element,  który  jest  bardzo  pozytywnie  odbierany  przez
czytelników  a  tym samym wpływa  potem na  obraz  marki  biblioteki  to
niewątpliwie  umożliwienie  użytkownikom  taniego  kserowania  i
bezpłatnego  skanowania  materiałów  bibliotecznych.  Na  przykładzie
Biblioteki  Uniwersyteckiej  w  Poznaniu  zaobserwowano,  że  dostęp  do
darmowych, prostych w obsłudze i  bardzo wydajnych skanerów, spotkał
się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony czytelników i sukcesywnie
zwiększył liczbę osób korzystających z czytelń.

Inne  mile  widziane  przez  użytkowników  udogodnienia,  które
podnoszą  w  ich  oczach  wartość  biblioteki  jako  miejsca,  to  wydzielone
pomieszczenia  do  cichej  nauki  i  spotkań  grupowych.  Atrakcyjne  dla
czytelników mogą być także działania zmierzające do zachęcenia ich, aby
wykorzystali  przestrzeń  biblioteki  na  rozwijanie  własnych  pasji  i
promowanie swojej  osoby. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu planuje
uruchomić cykliczne spotkania z młodymi twórcami, pod tytułem: deBiUty,
gdzie  początkujący  artyści  zachęcani  będą  do  prezentowania  swoich
dokonań szerszemu gronu odbiorców.

Następnym ważnym warunkiem,  jaki  powinna  spełniać  biblioteka,
aby  jej  wizerunek  stał  się  atrakcyjny  dla  sponsorów i  czytelników,  jest
promowanie postawy biblioteki otwartej na potrzeby użytkownika.

Świadczenie  usług  bibliotecznych  powinno  być  dostępne  dla
wszystkich  –  to  jest  potencjalnych  i  obecnych  czytelników.  Niezwykle
ważna  jest  tutaj  wzorowa  postawa  bibliotekarzy  odpowiedzialnych  za
właściwy  wizerunek  organizacji.  W związku  z  tym warto,  aby  biblioteki
stosowały  nakierowane  na  swoich  pracowników  działania  marketingu
wewnętrznego  służącego  wypracowaniu  „pozytywnego  stosunku  do
użytkowników  biblioteki,  oraz  poczucia  osobistej  odpowiedzialności,  za
jakość  usług  przez  nią  świadczonych”  [1,  s.  11].  Poziom kompetencji  i
sposób kontaktu interpersonalnego zadecydują o tym, czy użytkownicy na



bazie własnych doświadczeń będą przekazywać innym pozytywny czy też
negatywny obraz biblioteki.

Niezmiernie istotne jest słuchanie potrzeb czytelników. Odnoszą się
one nie tylko do kwestii odnalezienia określonych dokumentów w zbiorach,
ale  także  dotyczą  kwestii  związanych  z  szeroko  rozumianym
funkcjonowaniem biblioteki, we wszystkich obszarach jej działalności, np.
godzin  otwarcia  instytucji,  utworzenia  potrzebnych  aplikacji
elektronicznych  etc.  Biblioteka  powinna  odbierać  takie  sygnały  jako
informacje  niezmiernie  ważne  z  punktu  widzenia  marketingu
definiowanego  jako  „stałe  odczytywanie  potrzeb  odbiorców,  klientów.
Dzięki  takiemu  rozumieniu  jest  możliwe  tworzenie  nowych  produktów,
takich, które są w stanie sprostać tym potrzebom”  [3, s. 45].  Biblioteka
Uniwersytecka  w  Poznaniu  z  powodzeniem  wprowadziła  usługę
Zaproponuj  kupno  książki.  Jest  to  aplikacja  elektroniczna,  dostępna  z
każdego  poziomu  katalogu  online  pozwalająca  czytelnikom  wskazać,
jakiego  ważnego  dla  nich  dokumentu  nie  znaleźli  w  zbiorach  sieci
uczelnianych  bibliotek.  Każde  zgłoszenie  jest  dokładnie  analizowane,  a
zgłaszający otrzymuje w krótkim czasie odpowiedź czy książka zostanie
dla niego zakupiona i uzupełni zasób biblioteczny.

Kolejnym  zabiegiem,  który  wpisuje  się  w  otwartość  na  potrzeby
czytelników  jest  upraszczanie  zasad  obowiązujących  w  bibliotece  lub
całym systemie bibliotecznym – jak to miało miejsce w przypadku Systemu
Biblioteczno-Informacyjnego  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza.
Zwiększenie grupy osób uprawnionych do korzystania z zasobów bibliotek
uczelnianych  oraz  przyłączenie  niewielkich  bibliotek  katedralnych  i
zakładowych  do  bibliotek  wydziałowych  zobligowało  administratorów
systemu,  do  maksymalnego  uproszczenia  zasad  udostępniania  tak,  by
stały  się  one  podobne  we  wszystkich  placówkach  bibliotecznej  sieci
uczelnianej.  Zmniejszono  o  prawie  50%  tzw.  wyjątki  wprowadzone  do
tablic  administracji  systemu  zastępując  je  ustawieniami  wspólnymi  dla
wszystkich  bibliotek  sieci.  Dzięki  temu  użytkownicy  otrzymali  pakiet
prostych podstawowych zasad obowiązujących podczas udostępniania w
każdej jednostce bibliotecznej.

Kolejna kwestia, która może być szczególnie istotna przy kreowaniu
wizerunku  biblioteki,  to  takie  prezentowanie  jej  zasobów,  aby
przeszukujący  je  czytelnik  nie  napotykał  przeszkód  w  dotarciu  do
interesujących  go  informacji.  Architektura  internetowych  stron
bibliotecznych  powinna  być  zgodna  z  powszechnie  przyjętymi
standardami,  a  także  być  intuicyjna  na  tyle,  żeby  czytelnik  nie  musiał
przeglądać  wszystkich  dostępnych  zakładek  ani  prowadzić  żmudnych
poszukiwań  w  katalogu.  Jest  rzeczą  oczywistą,  że  nawet  w  najlepiej
zorganizowanej  bibliotece  zawsze  będą  pojawiać  się  pytania  i  sprawy
wymagające  doprecyzowania.  Posiadanie  narzędzia,  które  w  łatwy  i
przystępny sposób będzie służyło czytelnikom, jako pomoc przy niejasnych
dla nich kwestiach, może stać się wspaniałym środkiem kreowania marki
biblioteki,  jako  pomocnej  i  zawsze  słuchającej  potrzeb  swoich
użytkowników.  Bibliotekarze  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w  Poznaniu  od
dwóch lat obsługują platformę Zapytaj bibliotekarza. Jest to portal zdalnej
pomocy, gdzie każdy zainteresowany może w dogodnej dla siebie formie i
porze dnia kierować zapytania na dowolny temat. Czytelnicy, mają tu do



dyspozycji  takie  źródła  kontaktu  jak  telefon  komórkowy,  komunikator
internetowy,  adres  email  i  system obsługi  użytkownika  helpdesk.  Mogą
także liczyć na bezpośredni kontakt z dyżurnym bibliotekarzem codziennie
między 9.00 a 23.00. Doświadczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
pokazują,  że  uruchomienie  tej  usługi  było  bardzo  potrzebne.  Czytelnicy
pytają, o najróżniejsze sprawy i są bardzo zadowoleni z szybkości i jakości
odpowiedzi  udzielanych  przez  bibliotekarzy.  Najważniejszą  zaletą
platformy  jest  to,  że  oszczędza  ona  czas  czytelników.  Jeżeli  podczas
przeglądania  katalogu,  zamawiania  czy  przedłużania  terminu  zwrotu
książek  mają  jakieś  wątpliwości,  lub  jeśli  chcą  dowiedzieć  się  np.  jak
czynna jest Biblioteka w święta, to nie muszą przeszukiwać zakładek typu
FAQ, czy analizować regulaminów, wystarczy, że zapytają.

Rozwój nowych technologii pozwala na wprowadzanie wielu ułatwień
dla czytelników, które warto wykorzystać do tego, by przekazać im obraz
instytucji nowoczesnej, czynnej całą dobę każdego dnia roku. Użytkownicy
Biblioteki  Uniwersyteckiej  siedząc w domowym zaciszu mogą sprawdzić
dostępność  książki  w  Bibliotece.  Jeżeli  egzemplarz  znajduje  się  w
magazynie, przy danej książce pojawi się przycisk do zamówienia i jednym
kliknięciem  mogą  wypełnić  rewers.  Następnie  wskazują  miejsce,  gdzie
chcą  z  książki  skorzystać  –  dowolną  czytelnię  lub  wypożyczalnię,  jeśli
książkę można wypożyczyć do domu. Jeśli dany egzemplarz jest w obecnej
chwili wypożyczony, mogą łatwo zarezerwować książkę a po jej zwróceniu
przez aktualnego czytelnika zostanie ona dla nich odłożona.  O tym czy
egzemplarz już czeka dowiadują się za pomocą stosownych komunikatów
umieszczanych na ich koncie czytelnika, gdzie znajdują również informacje
o  wszystkich  wypożyczonych  książkach  i  terminie  ich  zwrotu.  Z  tego
samego miejsca czytelnicy mogą zmieniać termin zwrotu wypożyczonego
egzemplarza  oraz  przeglądać  listy  książek,  które  mogą  sporządzać
podczas  przeszukiwania  katalogu.  Biblioteka  Uniwersytecka  wysyła  też
drogą elektroniczną dwukrotne przypomnienia o zbliżającym się terminie
zwrotu książek na adres email podany przez czytelników przy zapisie.

Coraz częściej też pojawiają się sygnały od czytelników, którzy chcą
zapisać się lub opłacić  karę za niezwrócone książki  zdalnie  przy użyciu
mikropłatności.  Pokazuje to, że dzisiejsze pokolenie czytelników, które z
łatwością  potrafi  się  posługiwać  nowymi  technologiami  wymaga  od
biblioteki  takiego  właśnie  organizowania  swoich  usług,  żeby  były  one
dostępne za pośrednictwem Internetu o każdej porze. Podobne wymagania
wobec  biblioteki  będą  mieć  firmy,  które  chciałyby  sponsorować  różne
działania książnicy.  Wizerunek, z którym sponsorzy najczęściej  chcieliby
powiązać swoje  produkty  to  obraz  biblioteki  dynamicznej,  nowoczesnej,
kreatywnej  i  otwartej  na  ludzi.  Biblioteki  powinny  więc  szukać  różnych
sposobów,  aby  dotrzeć  z  takim  właśnie  obrazem  swoich  usług  do  jak
największej liczby osób.

Wielce  pomocnym  kanałem  służącym  do  komunikacji  z
użytkownikami  jest  narzędzie  służące  do  wysyłania  mailingu.  Chodzi  o
program, który  pobiera  adres e-mail  czytelnika z  bazy danych systemu
bibliotecznego  i  wstawia  go  do  wcześniej  przygotowanej  wiadomości
pocztowej  a  następnie  rozsyła  do  wskazanych  przez  bibliotekarza  grup
odbiorców.  System Biblioteki  Uniwersyteckiej  w  Poznaniu  posiada  kilka
grup czytelników, które odpowiadają grupom uprawnień do wypożyczania



zbiorów,  np.  studenci,  pracownicy  naukowi,  doktoranci.  Ułatwia  to
kierowanie  wiadomości  tylko  do  wybranych  osób,  np.  wiadomość  o
dłuższym  otwarciu  Biblioteki  w  czasie  sesji  egzaminacyjnej  będzie
istotniejsza  dla  uczących się  studentów,  niż  dla  grupy  wykładowców,  z
kolei Informacja o dostępie do bazy danych z określonej dziedziny wiedzy
powinna  być  przede  wszystkim  wysłana  do  odbiorców  bezpośrednio
zainteresowanych tym tematem. O tym jak bardzo skuteczne może być
takie narzędzie świadczyć może choćby fakt, że po wysłaniu wiadomości o
obecności Biblioteki Uniwersyteckiej na portalu Facebook, przez weekend
lista jej fanów powiększyła się o około tysiąc osób.

Nowoczesny  i  sprawny  program  rozsyłający  pocztę  elektroniczną
może być także ważnym atutem przydatnym do rozmów ze sponsorami.
Im  większa  lista  adresów  email,  którą  posiadają  biblioteki,  tym
atrakcyjniejsza  oferta  dla  ewentualnych  przyszłych  partnerów,  którzy
dzięki  rozesłanym mailom  trafią  ze  swoją  ofertą  do  odbiorców.  Trzeba
jednak  nadmienić,  że  wysyłanie  wiadomości  email  do  wybranych  grup
czytelników  wiąże  się  z  problemem  tak  zwanego  spamowania  kont
pocztowych.  O spamie  mówi  się  wtedy,  kiedy odbiorca  wiadomości  nie
wyraził  uprzednio zgody na otrzymywanie wiadomości  z  danego źródła.
Aby uniknąć problemów z tym związanych, regulamin biblioteki powinien
zawierać  zapis  o  możliwości  wysyłania  informacji  do  czytelników drogą
elektroniczną.  Oprócz tego niedozwolone jest pośrednictwo w wysyłaniu
oferty  handlowej  jakiejś  firmy,  dlatego też mail,  który  rozsyłany będzie
czytelnikom,  musi  na  pierwszy  plan wysuwać informacje  o  bibliotece  a
dopiero potem – niejako w tle – o sponsorze. Warto zaznaczyć, że marka
sponsora, z którym będzie współpracować biblioteka jest wartością, która
poprzez pozytywne skojarzenia może dodatkowo przekonać jej obecnych i
potencjalnych  użytkowników  do  korzystania  z  zasobów  i  usług
bibliotecznych.

Gdzie  zatem  szukać  partnerów  do  współpracy  w  ramach
sponsoringu? Możliwości jest wiele. Najoczywistsze wydaje się nawiązanie
kontaktów z podmiotami zajmującymi się kulturą i rozrywką. I tak np. sieci
kinowe czy teatry albo opery wydają się idealnym partnerem dla bibliotek.
Książki  są  bowiem  adaptowane  na  scenariusze  filmowe  i  na  odwrót.
Biblioteki zbierają nuty, muzykalia i filmy, posiadają publikacje o teatrze,
kinie  etc.,  czyli  bardzo  łatwo  znaleźć  elementy  wspólne,  łączące  takie
placówki.  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Poznaniu  nawiązała  niedawno
współpracę  ze  znajdującą  się  niedaleko  placówką  Multikina.  Przegląd
filmów Anime, który został zorganizowany przez kino, okazał się doskonałą
okazją do zareklamowania jej zbiorów. Biblioteka Uniwersytecka posiada
imponującą liczbę komiksów i organizuje spotkania dyskusyjne skupiające
miłośników  tej  sztuki.  Temat  przeglądu  idealnie  nawiązywał  do
gromadzonej  kolekcji  dając  Bibliotece  możliwość  zaproszenia  do
korzystania z jej zbiorów a także do uczestnictwa w Dyskusyjnej Akademii
Komiksu.  Ulotki  z  informacją  o  zbiorach  były  rozdawane  przy  kontroli
biletów,  a  logo  Biblioteki  Uniwersyteckiej  wyświetlano  przed  seansem i
umieszczono na plakatach reklamujących przegląd.  Biblioteka ze swojej
strony  ogłosiła  konkurs  dla  czytelników,  w  którym  można  było  wygrać
bilety  na  seanse  emitowane  podczas  imprezy.  W  ten  sposób  dwie
instytucje pomogły sobie wzajemnie w zdobywaniu nowych użytkowników



wykorzystując  wizerunek partnera.  Podczas akcji  promocyjnej  Biblioteka
Uniwersytecka  pokazała  różnorodność  swoich  zbiorów  w  miejscu
kojarzonym z rozrywką, z kolei Multikino miało okazję dotrzeć z ofertą do
nowych odbiorców i w oryginalny sposób zaproponować mniej komercyjny
repertuar.

Oczywiście  podobne  akcje  mogą  mieć  zastosowanie  nie  tylko  w
przypadku kin. Biblioteki, których zbiory są bardzo zróżnicowane, mogą z
łatwością  wkomponować  się  w  ofertę  innych  placówek  kulturalnych.  Z
powodzeniem  mogą  współpracować  z  muzeami,  teatrami,  oraz  innymi
ośrodkami  kultury,  których  oferta  bardzo  często  nawiązuje  do  zbiorów
posiadanych przez biblioteki. Jednakże nie tylko sfera szeroko pojmowanej
kultury  może  być  dla  bibliotek  sposobnością  do  reklamy  swojego
wizerunku. Taka okazja nadarza się wszędzie tam, gdzie grupa odbiorców,
której  dedykuje  swoje  produkty  dowolna  firma,  jest  tożsama  z  grupą
korzystających ze zbiorów biblioteki czytelników.

Bardzo  oryginalnym  pomysłem,  który  przyniósł  Bibliotece
Uniwersyteckiej  w  Poznaniu  ciekawe  doświadczenia,  było  szukanie
sponsorów  do  konkursu,  który  miał  zachęcić  czytelników,  głównie
studentów,  do  dokonywania  zapisów  w  jej  gmachu.  Podczas
wielomiesięcznego  remontu  budynku  część  pomieszczeń  Biblioteki  była
nieczynna, więc aby jakoś zrekompensować te utrudnienia, postanowiono
ogłosić  loterię.  Każda osoba,  która  zapisała  się  lub  aktualizowała  konto
biblioteczne  wypełniała  kupon,  który  brał  udział  w  losowaniu  nagród
rzeczowych,  w  tym  netbooka.  Fundatorów  szukano  pośród
najpopularniejszych  sklepów  ze  sprzętem  komputerowym,  dla  których
studenci  stanowią duży odsetek klientów.  Propozycja  wysyłana sklepom
polegała na umieszczeniu ich logotypu na plakatach i  w treści mailingu
oraz na wstawieniu hiperłącza do głównej  nagrody. Każdy, kto dostałby
maila  z  informacją  o  konkursie  i  chciał  zobaczyć  jak  wygląda  główna
nagroda,  zostałby  przeniesiony  na  stronę  sklepu  internetowego.  Na
życzenie  sponsora  link  internetowy  umieszczony  na  stronie  Biblioteki
Uniwersyteckiej  został  tak zmodyfikowany,  żeby fundator  nagrody mógł
zobaczyć,  ile  było  odwiedzin  witryny  jego  sklepu  przekierowanych
bezpośrednio  ze  strony  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  gdzie  w  widocznym
miejscu  umieszczona  była  informacja  o  konkursie.  Kontakty  z  wieloma
firmami pokazały otwartość i gotowość wielu z nich do nawiązania tego
rodzaju współpracy.

Oczywiście  istnieje  ogromna  ilość  innych  artykułów,  których
głównymi  konsumentami  są  młodzi  ludzie,  a  tacy  stanowią  przecież
najliczniejszą  grupę  odbiorców  bibliotek  akademickich.  Z  równym
powodzeniem  można  znaleźć  chętne  do  współpracy  sieci  sklepów
sprzedające odzież jak i małe puby. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że
sponsorem głównej nagrody konkursu „Przyjdź, Zapisz się, Wygraj” była
pizzeria.  Innym  ciekawym  pomysłem,  który  udało  się  zrealizować  w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  było  rozpowszechnianie  informacji  o  jej
usługach  za  pomocą  ulotek.  Biblioteka  skontaktowała  się  z  osobą
odpowiedzialną  za  działania  marketingowe  w  firmie  Avana,  która  to
proponuje rozrywkę na sztucznej ścianie wspinaczkowej. Firma ofiarowała
kilka  karnetów  do  rozdania  podczas  konkursu  i  wzięła  na  siebie  koszt
wydruku ulotek w zamian za umieszczenie na drugiej stronie informacji o



sobie. W ten sposób Avana miała okazję przekazać wielu młodym ludziom
wiadomość o swoim istnieniu i  ofercie,  ponieważ ulotki  rozdawane były
studentom przy zaliczeniu z przysposobienia bibliotecznego i  zapisie do
Biblioteki. Biblioteka Uniwersytecka miała zaś sposobność skojarzyć swoje
usługi i wizerunek z aktywnym spędzaniem wolnego czasu.

Innym  i  ważnym  kanałem  dotarcia  z  ofertą  biblioteczną  do
potencjalnych  czytelników  i  sponsorów  są  środki  masowego  przekazu,
takie jak prasa, radio czy telewizja. Niełatwo jednak w nich zaistnieć. Cała
trudność polega na tym, że biblioteka nie jawi się przedstawicielom tych
ośrodków,  jako temat medialny.  Trzeba zatem dokonać niełatwej  sztuki
przedstawienia działań podejmowanych przez bibliotekę jako oryginalnych,
niecodziennych a najlepiej mocno kontrowersyjnych. Gazety, nie są zwykle
zainteresowane nowoczesnymi usługami czy nowymi zakupami unikalnych
starodruków.  Z  przyjemnością  jednak  napiszą  o  jakimś  niecodziennym
odkryciu  w  zbiorach  biblioteki,  otwarciu  czytelni  w  nocy  lub
„krzywdzącym” dla czytelników podniesieniu stawki kary za przetrzymanie
książek.  Warto  więc  rozsyłać  wiadomości  o  różnych  akcjach
organizowanych  w  bibliotece  starając  się  uwidocznić  ich  oryginalność.
Czasem  wystarczy  zainteresować  choćby  jedną  gazetę,  czy  rozgłośnię
radiową, by inne poszły w jej ślady i również chciały zamieścić podobną
informację u siebie.

Kolejnym  ważnym  środkiem  komunikacji  z  czytelnikiem  i
promowania  usług  bibliotecznych  są  bardzo  popularne  ostatnio
internetowe  portale  społecznościowe.  Trudno  dziś  znaleźć  poważne
instytucje handlowe, które nie posiadają profilu na jednym z nich. Jest to
także  cenne  źródło  wiedzy  o  bibliotece  dla  sponsorów,  którzy  mogą
sprawdzić, jakie relacje zachodzą między instytucją a jej użytkownikami,
czy chętnie reagują oni na jej propozycje itd. Biblioteka Uniwersytecka w
Poznaniu  posiada  około  1500 fanów na  Facebooku.  Użytkownicy  biorąc
udział w wymianie uwag na temat Biblioteki  wzajemnie informują się o
szerokim wachlarzu usług, z których mogą korzystać. Ich zdanie jest też
istotnym i  dość  wiarygodnym probierzem tego,  jak  odbierane  są różne
działania Biblioteki. Ważne jest również to, że „znajomi” fanów Biblioteki,
niekoniecznie z nią związani, mogą dowiedzieć się o jej istnieniu i usługach
za pośrednictwem kont swoich przyjaciół.

Innym, bardzo obiecującym dla Biblioteki Uniwersyteckiej sposobem
dystrybucji  informacji,  jest  współpraca  z  Parlamentem  Samorządu
Studentów.  Biblioteka  odpowiedziała  pozytywnie  na  zgłaszaną  przez
studentów chęć nauki w czytelniach do późnych godzin nocnych w okresie
sesji  egzaminacyjnej.  W  zamian  za  przedłużenie  godzin  otwarcia
parlament studencki  wziął na siebie zadanie poinformowania wszystkich
studentów o planowanej akcji. Studenci zajęli się wymyśleniem hasła dla
całego przedsięwzięcia, oraz podjęli się sporządzenia i wydruku plakatów,
które będą rozwieszać na swoich wydziałach. Dodatkowo zobowiązali się
rozsyłać  maile  i  zaproszenia  do  swoich  znajomych,  by  zachęcić  ich  do
nauki  w  czytelniach  Biblioteki  Uniwersyteckiej.  Taka  aktywna  postawa
studentów a także innych grup, z którymi może współpracować Biblioteka
przekłada  się  natychmiast  wymiernie  na  podniesienie  wartości  oferty
przedstawianej  sponsorom.  Mając do dyspozycji  tyle  kanałów informacji
łatwiej będzie zainteresować firmy produkujące np. kawę i zaprosić je do



wsparcia studentów w czasie sesji przez ufundowanie darmowych kubków
z tym napojem.

Mimo  tego,  że  oferta,  którą  przedstawia  się  sponsorom  może  z
punktu  widzenia  biblioteki  wydawać  się  czasem  bardzo  atrakcyjna,  to
jednak  trzeba  pamiętać,  że  szukanie  sponsorów  do  różnych  akcji  nie
zawsze  odbywa  się  bez  przeszkód  i  nie  jest  naznaczone  pasmem
sukcesów. Pierwsza i jednocześnie największa trudność związana jest ze
wspominanym już wyżej nienajlepszym wizerunkiem bibliotek w otoczeniu
zewnętrznym. Bardzo często reakcją na propozycję współpracy kierowanej
do  jakiejś  firmy  jest  zdziwienie  i  niedowierzanie.  Konieczne  jest  więc
przekonywanie  sponsorów  liczbami  i  faktami.  Bardzo  pomocne  może
okazać się sporządzenie krótkiej prezentacji na temat biblioteki i tego, co
oferuje  czytelnikom.  Warto  też  pokazać  sponsorom  projekt  graficzny
plakatu z zamieszczonym logotypem ich firmy. W zależności od tego, do
kogo kierowana jest oferta współpracy z biblioteką trzeba przygotować się
na inne wymagania, które będą stawiali partnerzy. Można ich podzielić na
dwie  grupy.  Do  pierwszej  należą  mali  przedsiębiorcy,  którzy  raczej
ostrożnie podchodzą do sponsoringu ze względu na ograniczony budżet.
Do  drugiej  grupy  zaliczyć  można  wielkie  firmy,  które  przeznaczają
olbrzymie środki na promocję własnej działalności. Nie oznacza to jednak
wcale,  że  sponsorów  należy  szukać  tylko  wśród  rynkowych  gigantów.
Zaletą  rozmów prowadzonych  z  małymi  przedsiębiorstwami,  sklepami  i
restauracjami jest  ich elastyczność i  łatwe dotarcie  do osoby kierującej
danym  przedsiębiorstwem.  Ustalenia  wszystkich  szczegółów  wraz  z
zawarciem umowy można dokonać praktycznie jednego dnia. Małe firmy
posiadają  jednak  zwykle  ściśle  określoną  ścieżkę  reklamowania  swoich
usług i nie zawsze chcą ryzykować inwestując swoje środki w inne formy
promocji.  Odwrotnie  ma się  sprawa  z  dużymi  firmami  czy  koncernami.
Tutaj  oryginalność  przeprowadzanej  promocji  jest  tym,  co  może  je
przyciągnąć, ale pojawia się kilka innych problemów. Pierwsza to kontakt z
osobami odpowiedzialnymi za promocję i  marketing.  Trudno ich adres i
telefon  odnaleźć  na  stronie  internetowej,  czy  uzyskać  go  od  centrali.
Najczęściej trzeba po prostu wysłać mail  z ofertą w nadziei,  że trafi do
odpowiedniej  osoby a nie do przepełnionej  skrzynki.  Niestety większość
listów  posłanych  pocztą  elektroniczną  do  firm  pozostaje  bez  żadnej
odpowiedzi. Inny problem, który pojawia się przy tego rodzaju kontaktach
to  termin  przygotowywanej  akcji  promocyjnej.  Trzeba  brać  pod  uwagę
fakt,  że  budżety  firm,  do  których  wysyłana  jest  oferta  z  prośbą  o
sponsoring planowane są z rocznym wyprzedzeniem i w ten sam sposób
trzeba  myśleć  o  akcjach  promocyjnych  w  bibliotece.  Ponadto  trzeba
pamiętać,  że  sporządzenie  umowy  barterowej,  która  zawiera  szczegóły
współpracy,  odbywa  się  nie  z  biblioteką  akademicką,  która  nie  ma
osobowości prawnej, ale z jednostką nadrzędną, czyli uczelnią. Wszystkie
tego  typu  dokumenty  są  więc  wnikliwie  analizowane  przez  radców
prawnych, a ich uwagi odsyłane do poprawki, co czasami bardzo wydłuża
moment ostatecznego sfinalizowania umowy.

Zasadność  opisanych  powyżej  działań  oceniana  jest  niekiedy
sceptycznie.  Powstaje  dylemat,  czy  warto  przeznaczać  czas,  energię  i
zaangażowanie  na  zmianę  wizerunku  biblioteki  i  reklamę  jej  zbiorów.
Przeciwnicy  takich  działań  twierdzą,  że  chcący  dotrzeć  do  określonych



zasobów użytkownicy prędzej czy później trafią do biblioteki, bez żadnych
dodatkowych zabiegów z jej strony. Takie podejście nie uwzględnia jednak
dynamicznego  tempa,  w  którym  rozwijają  się  technologie  związane  z
przetwarzaniem informacji. Możliwość szybkiego i dokładnego skanowania
książek, oraz umieszczania ich na wirtualnych platformach doprowadzi w
przyszłości  do  tego,  że  znaczna  część  zbiorów  bibliotecznych,  będzie
znajdowała  się  w  sieci  i  czytana  będzie  na  monitorach  laptopów  lub
papierze elektronicznym. Zawód bibliotekarza będzie coraz mniej związany
z tradycyjną książką a bardziej  z  przetwarzaniem danych,  ich  zapisem,
opracowywaniem, scalaniem, katalogowaniem i udostępnianiem. Książka
będzie  czytelnikowi  prezentowana  jako  wynik  wygenerowany  w  oknie
wyszukiwarki  internetowej,  a  tym  samym  zupełnie  zakamuflowana
zostanie  osoba  bibliotekarza  i  wkład  jego  pracy.  Jednakże  nawet
najbardziej  skomplikowane  algorytmy  wyszukiwarek  nie  zagwarantują
użytkownikom  Internetu  dotarcia  do  informacji,  której  szukają.  To
pracownik biblioteki jest tym specjalistą, do którego zwracać się powinni z
prośbą  o  pomoc  w  uzyskaniu  poprawnego  wyniku  poszukiwań.  Jeżeli
jednak  bibliotekarze  nie  zaczną  prezentować  swoich  zdolności  i  wiedzy
szerszemu kręgowi odbiorców, za kilkanaście lat nikt nie będzie wiedział
kogo i o co pytać.

Biblioteki  mają bardzo dużo do zaoferowania światu, ale jeżeli  nie
otworzą  się  na  współpracę  z  firmami  komercyjnymi  ich  potencjał
pozostanie  w  cieniu.  To  właśnie  dzięki  sponsoringowi,  pojawiła  się
niebywała jak dotąd szansa dla bibliotek, aby pokazać swój profesjonalizm
i misję. Zmieniając swoje podejście do użytkowników, proponując im cały
wachlarz usług, dbając o ich wygodę biblioteki mogą zburzyć krępujący je
stereotyp  stając  się  tym samym bardziej  wartościowym partnerem dla
sponsorów, których środki finansowe mogą być poważnym wsparciem.
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Jolanta Laskowska1

E-learning – nowa forma edukacji i jej zastosowanie w
bibliotece

Współczesna biblioteka, podobnie jak cały otaczający nas świat, w
niezmiernie szybkim tempie zmienia swoje oblicze. Główną przyczyną tych
zmian jest Internet i nowe technologie stosowane obecnie we wszystkich
dziedzinach  życia.  Żyjemy  w  nowej  epoce,  w  której  tworzy  się
społeczeństwo  informacyjne,  a  umiejętność  biegłego  posługiwania  się
komputerem  i  zdobywania  informacji  jest  tak  ważna  jak  umiejętność
pisania i czytania [5, s. 5-6].

Nowe technologie  sprawiły,  że  książki  i  czasopisma przestały  być
jedynymi  źródłami  informacji,  a  biblioteki  jedynymi  repozytoriami
poszukiwanych  tekstów.  Aby  utrzymać  się  na  rynku  informacyjnym,
biblioteki  powinny  stosować  ofensywne  i  aktywne  taktyki  działania.
Ułatwienie  dostępu  do  informacji  poprzez  elektroniczne  katalogi,
pełnotekstowe  bazy  danych,  digitalizację  źródeł  drukowanych  jest  już
niewystarczające.  Czytelnicy  z  „pokolenia  cyfrowego”  oczekują  nowych,
atrakcyjnych  propozycji  od  biblioteki  i  bibliotekarzy.  Zastosowanie  e-
learningu w bibliotekach mogłoby umocnić pozycję tych instytucji na rynku
informacyjnym.

Już  w  1700  r.  rozwinięciem  koncepcji  tradycyjnej  szkoły  było
kształcenie na odległość.  Prekursorem edukacji  na odległość była prasa
Stanów  Zjednoczonych,  która  zapoczątkowała  tzw.  kursy
korespondencyjne,  w  ramach których  materiały  szkoleniowe  przesyłane
były  pocztą  i  tą  samą  drogą  odsyłano  wykonane  zadania  i  ćwiczenia.
Polska w tej dziedzinie ma również długie tradycje, bowiem już w 1776 r.
Uniwersytet  Jagielloński  podjął  próby  listownego  kształcenia
rzemieślników.

Rozwój innych środków komunikowania, takich jak radio i telewizja,
wpłynął  zdecydowanie  na  przyspieszenie  i  uatrakcyjnienie  sposobów  i
metod kształcenia na odległość. W latach trzydziestych XX w. powstało w
Australii  „radio  edukacyjne”  dające  możliwość  kształcenia  ludziom
mieszkającym setki kilometrów od najbliższej osady2, a w 1910 r. w USA
pojawił  się  pierwszy  katalog  filmów  instruktażowych.  W  1945  r.
Uniwersytet  Stanowy  Iowa  zainicjował  powstanie  telewizji  edukacyjnej.
Także w Polsce w latach siedemdziesiątych działał NURT – Nauczycielski
Uniwersytet  Radiowo-Telewizyjny  wspomagany  publikacjami  w
czasopiśmie  Oświata i Wychowanie. W tym samym czasie funkcjonowała
także  Politechnika  Telewizyjna  prowadząca  kursy  przygotowawcze  na
wyższe uczelnie.

Rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych ma coraz
większy wpływ na proces uczenia się i nauczania. Całkowity przełom w tej

1 dr Jolanta Laskowska, Uniwersytet Gdański, e-mail: fpojl@ug.edu.pl
2 Do  dnia  dzisiejszego  Australia  należy  do  światowej  czołówki  krajów  stosujących
najbardziej zaawansowane technologicznie formy kształcenie na odległość.



dziedzinie nastąpił w latach dziewięćdziesiątych wraz z upowszechnieniem
Internetu, który stworzył nową jakość w zakresie nauczania na odległość.

Na  znaczne  przyspieszenie  prac  związanych  z  wdrażaniem  e-
nauczania  miała  wpływ Deklaracja  Bolońska  (19.06.1999)  podkreślająca
znaczenie  usprawniania  systemów  kształcenia  ustawicznego,  w  tym
kształcenia  elektronicznego  oraz  wnioski  z  posiedzenia  Rady  Europy  w
Lizbonie  (23-24.03.2000),  gdzie  zwrócono  uwagę  na  konieczność
dostosowania  europejskich  systemów  edukacji  do  potrzeb  gospodarki
opartej  na wiedzy i  umiejętności  w zakresie technologii  informacyjnych.
Podsumowaniem  wniosków  wypływających  z  powyższych  aktów  była
decyzja  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Europy  z  05.12.2003  r.,
zatwierdzająca  wieloletni  program  (2004-2006)  na  rzecz  efektywnego
wprowadzania  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  w  systemie
edukacji w Europie [13, s. 255-256].

Wsparciem dla  tych  aktów były  także  międzynarodowe  programy
obejmujące zagadnienia telenauczania:

 Program Socrates Minerwa: Europejski program e-szkoleń w zakresie
przetwarzania danych i multimediów, którego celem było wdrożenie
struktury  europejskich  e-szkoleń  dostępnych  online.  Celem
programu było również uzyskanie kwalifikacji, zatrudnienia lub jego
zmiany poprzez nabycie kompetencji w zakresie nowych technologii
informatyczno-komunikacyjnych.

 Program Leonardo do Vinci:  Zawsze na kursie – projekt pilotażowy,
którego  celem  był  rozwój  i  wzmocnienie  systemu  doradztwa
zawodowego w wybranych krajach europejskich.
Również w Polsce, jednym z priorytetów wyznaczonych w  Strategii

kierunkowej  rozwoju  informatyzacji  Polski  do  2013  roku  oraz
perspektywicznej  prognozie  transformacji  społeczeństwa informacyjnego
do  roku  2020 jest  rozwój  zdalnego  nauczania  (e-learning)  z
wykorzystaniem  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych.  Istotne
również  znaczenie  mają  zapisy  o  rozwoju  innowacyjnych  technologii  w
edukacji  i  nauce,  które  zostały  zawarte  w  dokumencie  Proponowane
kierunki  rozwoju  społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2020.
Poprawa efektywności i jakości w kształceniu, zwiększenie dostępności do
edukacji  oraz  rozwijanie  kształcenia  na  odległość  za  pomocą  nowych
technologii  informacyjnych  zostały  także  przewidziane  w  Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki – Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 [7,
s. 14-15].

Wyróżnia  się  różne  modele  kształcenia  wykorzystujące  sieć
Internet:

 Samokształcenie –  uczestnik  szkolenia  w  dowolnym  czasie
korzysta z materiałów dostępnych w Internecie, studiuje wtedy kiedy
chce i  nie  ma ograniczonego czasu ani  kontaktu  z  prowadzącym.
Osiągnięcie określonej wiedzy i umiejętności zależeć będzie tylko od
jego samodyscypliny;

 Szkolenie  asynchroniczne –  uczestnik  szkolenia  uczy  się  w
dowolnym czasie, ale jego czas ograniczony jest przez nauczyciela
(mentora), który organizuje proces kształcenia, wyznacza zadania i
terminy,  pomaga  rozwiązywać  problemy,  sprawdza  i  ocenia
osiągnięcia ucznia;



 Szkolenie  synchroniczne –  uczestnicy  szkolenia  i  prowadzący
muszą w dowolnym miejscu, ale w tym samym czasie pracować przy
komputerze z dostępem do Internetu, tworząc tzw. wirtualną klasę.
Mogą  wzajemnie  się  widzieć,  komunikować,  zadawać  pytania,
dyskutować. Nauczyciel ma do dyspozycji „tablicę”, na której może
pisać,  uruchamiać  dowolną  aplikację,  prezentację  czy  stronę
internetową. Przykładem takiego rozwiązania jest oprogramowanie
MODL firmy Microsoft (Microsoft Official Distance Learning);

 Szkolenie  mieszane (blended  learning)  –  obejmuje  dwie  formy
kształcenia: stacjonarną i na odległość. Uczestnik nabywa wiedzę i
kompetencje na szkoleniu stacjonarnym, a szkolenie elektroniczne
uzupełnia zdobytą wiedzą [15, s. 12].

W procesie wdrażania e-learningu można wyróżnić cztery grupy zadań:
 zapewnienie warunków technicznych,
 zapewnienie warunków organizacyjnych,
 przygotowanie kadr,
 przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Warunki techniczne – Ośrodek oferujący szkolenia e-learningowe
musi dysponować łączem szerokopasmowym o wysokich parametrach w
zakresie  przepustowości.  Aby  móc  efektywnie  prowadzić  proces  e-
edukacji,  należy  stworzyć  platformę  e-learningową,  składającą  się  ze
specjalistycznych  programów  odpowiedzialnych  za  administrowanie  i
zarządzanie zasobami, użytkownikami, rozbudowę, prowadzenie szkoleń,
ocenianie i raportowanie aktywności uczestników. Platforma e-learningowa
powinna składać się z dwóch wzajemnie uzupełniających się systemów:

 LCMS (Learning Content Management System – System Zarządzania
Materiałem Nauczania)  –  odpowiedzialny za tworzenie i  rozwijanie
zawartości, tzw. kontentu kursów, za wysoką jakość merytoryczną i
funkcjonalną przygotowanych szkoleń.

 LMS  (Learning  Management  System  –  System  Zarządzania
Nauczaniem)  –  odpowiedzialny  za  prawidłowe  przeprowadzenie
szkoleń,  czyli  koordynacja  całego  procesu  edukacyjnego w sensie
organizacyjnym i dydaktycznym (np. zakładanie kont użytkowników,
tworzenie  ścieżek  szkoleniowych  zarówno  dla  grup  jak  i  dla
indywidualnych użytkowników, śledzenie i raportowanie aktywności
uczestników).

W  zależności  od  producenta  funkcje  LMS  i  LCMS  są  udostępniane  w
jednym  lub  oddzielnych  pakietach  oprogramowania.  Do  najbardziej
znanych systemów klasy LMS należą:

 Learning Space firmy IBM (jeden z pierwszych na świecie systemów
tej klasy),

 SABA Learning Enterprise,
 I-learning firmy Oracle,
 Moodle – system otwarty (open source),  czyli  darmowy,  o dużych

możliwościach stosowania w oświacie.
Warunki  organizacyjne –  Planując  wprowadzenie  e-learningu

należy  określić  sposób  i  tryb  wprowadzania  elementów  e-edukacji.
Potrzebne  jest  zdefiniowanie  sposobu  rozliczania  i  wynagradzania
nauczycieli  zarówno  za  przygotowanie  treści  dydaktycznych,  jak  też  za
przeprowadzenie zajęć online. Proces nauczania online wymaga znacznie



większych nakładów czasu i  pracy niż nauczanie tradycyjne, stąd chcąc
zachęcić  nauczycieli  do  aktywnego  włączania  się  w  niego,  należy  ten
zwiększony wysiłek  adekwatnie  wynagradzać [18,  s.  105-108].  Centrum
Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego proponuje
następujące przeliczniki:

 za przygotowanie kursu przelicznik godzinowy od 1 do 3,
 za prowadzenie kursu przelicznik od 0,5 (gdy kurs ma charakter w

pełni zautomatyzowanego szkolenia) do 2.
Jeżeli  na  kursie  są  prace  „otwarte”  sprawdzane  przez  wykładowcę,  za
każdą  następną  grupę  (25-osobową  –  limit  może  zostać  zmieniony  ze
względu na specyfikę zajęć) wykładowca otrzymuje dodatkowe godziny z
przelicznikiem od 0,5 do 1. Przykład: Wykładowca przygotowuje autorski
kurs  30  h.  Dla  kursu  został  przyznany  przelicznik  3  za  przygotowanie.
Prowadzenie kursu dostało przelicznik 1. W kursie uczestniczy 75 osób (3
klasy).  Liczba  godzin  zaliczanych  do  pensum  w  pierwszym  roku:  90
(przygotowanie) + 30 + 15 + 15 = 150 h. W następnym roku za ten sam
kurs 30 h prowadzony dla 75 osób wykładowca otrzyma 60 h [14].

Przygotowanie  kadr  –  Proces  budowy  kursu  jest  działaniem
zespołowym.  Zespół  powinien składać się  ze specjalistów od zagadnień
merytorycznych, metodycznych i  technicznych. Ekspert  merytoryczny to
recenzent i weryfikator poprawności treści, osoba gwarantująca zgodność
materiału ze stanem faktycznym. Metodyk zaś to osoba specjalizująca się
w sposobach przekładania treści merytorycznej na łatwo adaptowalną w
modelu  e-learningu treść szkoleniową,  czyli  twórca  scenariuszy kursów.
Specjalista od zagadnień technicznych to twórca elementów treści – osoba
potrafiąca  zbudować  poszczególne  elementy  kursu  (fragmenty  ekranu,
ćwiczenia,  animacje)  na  podstawie  dostarczonej  treści  merytorycznej  i
połączyć  opracowane  elementy  w  tematy,  lekcje,  moduły  (graficy,
animatorzy, programiści, administratorzy sieci).

Proces  tworzenia  kursu  jest  wieloetapowy,  uczestniczące  w  nim
osoby muszą współpracować ze sobą, komunikować się, przesyłać szkice i
materiały, akceptować wykonane prace, komentować wzajemne koncepcje
i rozwiązania.

Do narzędzi e-learningu zaliczamy:
 Otwarte Zasoby Edukacyjne;
 Web 2.0;
 Second Life.

Idea  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych ma  swoją  genezę  w
Stanach  Zjednoczonych.  Wiosną  2000  r.  w  Massachusetts  Institute  of
Technology  (MIT),  czołowym,  technicznym  uniwersytecie  świata,
uruchomiono program OpenCourseWare (OCW), służący do przygotowania
i  umieszczenia  w Internecie  materiałów dydaktycznych do przedmiotów
prowadzonych przez Uniwersytet. Postanowiono otworzyć dostęp do tych
materiałów wszystkim zainteresowanym. Do końca roku 2006 na portalu
internetowym umieszczono materiały odpowiadające 1600 przedmiotom.
Wiele  tych  materiałów  wykorzystano  w  licznych  uniwersytetach  całego
świata, wiele przetłumaczono na inne języki.  Decyzja MIT dała początek
powstaniu  i  realizacji  wielkiej  idei  utworzenia  Otwartych  Zasobów
Edukacyjnych  (Open  Educational  Resources).  „Tak  powstał  nowy  byt
internetowy  o  zasięgu  światowym,  wielka  biblioteka  profesjonalnie



przygotowanych  podręczników  elektronicznych,  nagrań  wykładów,
publikacji,  materiałów  pomocniczych  i  oprogramowania  służącego  do
przygotowania tych materiałów, wszystko razem ma pomóc wykładowcom,
studentom i studiującym samodzielnie w zdobyciu wiedzy” [3, s. 16].

Za początek tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych w Polsce
można  uznać  rok  2006,  kiedy  cztery  polskie  uczelnie:  Uniwersytet
Warszawski  i  Jagielloński,  Politechnika  Poznańska  i  Warszawska,
przystąpiły  do  realizacji  wspólnego  projektu Opracowanie  programów
nauczania na odległość na kierunku studiów wyższych – Informatyka. W
ramach  tego  projektu  opracowano  materiały  dydaktyczne  do  60
przedmiotów dla kierunku studiów informatycznych. Materiały te zostały
udostępnione w Internecie i stanowią pomoc dydaktyczną dla studentów i
wykładowców. Jednak inicjatywy tego typu zdarzają się niezwykle rzadko,
jeżeli  już  to  mają  niewielki  zasięg  oddziaływania,  gdyż  wykładowcy
udostępniają swoje wykłady najczęściej tylko swoim studentom.

Do przykładów  Otwartych  Zasobów  Edukacyjnych,  które  nie  do
końca  posiadają  wszystkie  cechy  otwartości,  niemniej  stanowią  jakiś
zalążek tej inicjatywy, można zaliczyć:

 Biblioteki cyfrowe (np. Wolne Lektury i inne);
 Wiedza  i  Edukacja  –  portal  poświęcony  uczeniu  się  i  tworzeniu

różnych  form  wiedzy:  naukowej,  filozoficznej,  artystycznej,
edukacyjnej. Można do niego przesyłać lub samodzielnie umieszczać
teksty, książki, fragmenty książek wykłady, referaty, filmy, zdjęcia,
nagrania  z  konferencji,  wywiady,  podręczniki,  materiały  i  pomoce
dydaktyczne,  pokazy  multimedialne,  fragmenty  przeprowadzanych
lekcji,  gry  edukacyjne,  testy  szkolne,  programy  nauczania,
niekonwencjonalne  sposoby  nauczania,  pomysły  na  nową  szkołę,
nowości  wydawnicze  oraz  hasła  do  encyklopedii
(http://wiedzaiedukacja.pl);

 Polska  Wszechnica  Informatyczna  –  to  projekt  realizowany  przez
Warszawską Wyższą Szkołę  Informatyki  przy  współpracy  Microsoft
Polska, Cisco Polska oraz HP Polska. W ramach projektu w jednym
miejscu gromadzone są programy, materiały i pomoce dydaktyczne
wykorzystywane  przez  polskie  ośrodki  akademickie  w  procesie
kształcenia na kierunku informatyka (http://www.pwi.edu.pl);

 Polska Wszechnica Akademicka – siostrzany projekt PWI obejmujący
wszystkie kierunki kształcenia (http://pwa.edu.pl);

 Wikipedia:  Projekty  szkolne  i  akademickie  –  przykład  serwisu  o
otwartej treści dającego możliwość wdrażania studentów i uczniów
do  współpracy  przy  tworzeniu  notatek  z  zajęć  oraz  innej
dokumentacji związanej z programem nauczania w oparciu o zasady
otwartości
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Projekty_szkolne_i_akademicki
e);
Web  2.0 to  potoczne  określenie serwisów  internetowych,

powstałych po 2001 r., w których działaniu podstawową rolę odgrywa treść
generowana  przez  użytkowników  danego  serwisu.  Pierwszym  serwisem
wykorzystującym narzędzie  Web 2.0  jest  powstała  15  stycznia  2001  r.
Wikipedia, którą każdy może redagować. Wikipedia zarządzana jest przez
organizację  non-profit  Fundację  Wikimedia.  W  polskojęzycznej  wersji

http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy


Wikipedia  ma  już  793709 haseł  (stan  na  12.04.2011),  a  jej  wartość
informacyjna jest ogromna. Po Wikipedii  powstały nowe, podobne twory
Fundacji Wikimedia (rys. 1):

 Wikibooks – projekt uruchomiony 10 lipca 2003 r., który ma na celu
poszerzanie i rozpowszechnianie darmowych, otwartych materiałów
edukacyjnych,  takich  jak  podręczniki  szkolne,  akademickie,
poradniki, instrukcje obsługi oraz im podobne.

 Wiktionary  (Wikisłownik)  –  jest  wielojęzycznym  połączeniem
słowników:  synonimów,  etymologicznego,  ortograficznego,
fleksyjnego,  frazeologicznego,  imion  i  nazw  własnych,  skrótów
przysłów, języka polskiego, czyli „wszystko w jednym” itp.

 Wikiversity  (Wikiwersytet)  – jest  to projekt  poświęcony zasobom i
technikom kształcenia, na wszystkich poziomach uniwersyteckich i
przed-uniwersyteckich, szkoleniom i nieformalnemu kształceniu.

 Wikinews – wolny  serwis  informacyjny,  który  każdy  może
redagować,  dodawać  nowe  artykuły  i  tworzyć  materiały
dziennikarskie. Użytkownicy Wikinews to Wikireporterzy.

 Wikiźródła – to projekt,  którego  celem  jest  utworzenie  wolnego
repozytorium  tekstów  źródłowych  oraz  ich  tłumaczeń.  W  postaci
cyfrowej gromadzone są i przechowywane wcześniej opublikowane
teksty (np. utwory literackie).

 Wikispecies – to otwarty wykaz wszystkich gatunków stworzeń, od
zwierząt po bakterie, wszystkich form życia.

 Wikicytaty – projekt gromadzi cytaty, sentencje i maksymy.
 Wikimedia Commons – repozytorium multimediów, które każdy może

rozwijać.
 Meta  Wiki  –  strona  poświęcona  koordynacji  między  projektami

Fundacji Wikimedia oraz dyskusji na ich temat3.

Rys. 1. Siostrzane projekty Wikipedii

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g
%C5%82%C3%B3wna

Inne przykładowe projekty wykorzystujące narzędzie Web 2.0 to m.in.:
 Napster  –  aplikacja pozwalająca  na  wyszukiwanie,  zakup  oraz

pobieranie plików mp3.

3 Dane na dzień 15.09.2010 r.

http://pl.wikipedia.org/wiki/MP3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pobieranie_plik%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_(informatyka)
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Witamy
http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Witamy
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/10_lipca


 YouTube  –  stworzony  w  lutym 2005  r.  serwis  internetowy,  gdzie
użytkownicy mogą umieszczać i oglądać filmy wideo.

 Flickr  –  serwis  internetowy stworzony  do  gromadzenia  i
udostępniania zdjęć cyfrowych online.
Web  2.0  wspiera  koncepcję  edukacyjną  określaną  mianem  e-

Learning 2.0, czyli nową jakość opartą na interaktywności, pracy w grupie i
społecznym  konstruktywizmie,  która  efektywnie  łączy  różne  środki
audiowizualne  i  formy  tekstowo-graficzne  (percepcja  wielokanałowa).
Dodanie tych aplikacji  do edukacji  poprawia efektywność uczenia,  gdyż
uczący wykorzystując wiele zmysłów osiągają lepsze wyniki niż uczniowie
uczący się na podstawie percepcji jednokanałowej.

Second  Life (SL) to  darmowy,  wirtualny  świat,  udostępniony
publicznie  w 2003 r.  przez  firmę  Linden  Lab,  mieszczącą  się  w  San
Francisco, założoną przez Philipa Rosedale'a. W grze zawarte są narzędzia,
umożliwiające użytkownikom modyfikację świata SL oraz uczestniczenia w
jego  wirtualnej  gospodarce.  Second  Life  jest  darmową  platformą,
umożliwiającą  wykupienie  płatnego  konta  premium,  oferującego
dodatkowe możliwości jakimi są np. możliwość zakupu własnej wyspy czy
otrzymywanie okresowego  kieszonkowego w tamtejszej walucie – Linden
Dollars [10]. Jim Pubrick (jeden z twórców SL) wymienia wiele umiejętności
„nieformalnych”,  których  uczy  się  człowiek  kierujący  awatarem  w  SL.
Wśród nich są umiejętności: planowania, programowania, organizowania,
komunikowania  i  wiele  innych.  SL  jest  narzędziem  umożliwiającym
komunikację,  zarówno  w  trybie  synchronicznym  (czat,  komunikacja
głosowa)  i  asynchronicznym  (możliwość  pozostawiania  wiadomości,
przesyłania  obrazów  itp.).  Już  to  czyni  go  interesującą  alternatywą  dla
platform e-learningowych.  Dodatkowo,  w SL można tworzyć  repozytoria
multimediów cyfrowych: użytkownicy mogą tam czytać książki, odwiedzać
strony  www,  oglądać  filmy  czy  też  słuchać  muzyki  oraz  przeglądać
prezentacje  PowerPoint.  Nie  ma  też  większych  problemów  z
przeprowadzeniem wirtualnego wykładu.

Prawdopodobnie w przyszłości środowisko wirtualne stanie się także
środowiskiem  nauczania.  Wiele  firm  oraz  uniwersytetów,  nawet  tak
znanych jak Harvard i Oxford, używa już platformy Second Life do celów
edukacyjnych  i  treningowych.  W  roku  2007  platforma  SL  zaczęła  być
używana  do  nauczania  języków  obcych.  Angielski  jest  w  Second  Life
reprezentowany przez wiele szkół – włączając w to British Council, która to
skupiła się na obecności w tzw. Teen Grid (odpowiednik Second Life dla
osób w wieku pomiędzy 13 i 17 lat). Hiszpańskie szkoły językowe i Instytut
Kulturalny „Instituto Cervantes” mają swoją własną wyspę w Second Life.
SLanguages to nazwa konferencji, które odbywają się od 2007 r. i dotyczą
nauczania  języków  obcych  z  użyciem  wirtualnych  światów  takich  jak
Second Life.

Wszystkie typy bibliotek podejmują współcześnie, w różnym stopniu,
formalne i nieformalne (tzn. niezaplanowane, niekończące się przyznaniem
świadectw,  certyfikatów)  działania  edukacyjne  w odniesieniu  do  swoich
użytkowników, dostosowując ich poziom, formy i metody bezpośrednio do
potrzeb  odbiorców.  Działania  te  regulowane  są  podstawowymi  aktami
prawnymi dotyczącymi działalności bibliotek, m.in. obowiązującą od 1997
r.  Ustawą  o  bibliotekach oraz  rozporządzeniami  resortowymi  i  samymi

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Rosedale&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Linden_Lab&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/2003
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia_cyfrowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_internetowy


statutami  bibliotek.  Jerzy  Ratejewski  w  Bibliotekarstwie wymienił  przy
poszczególnych rodzajach bibliotek ich charakterystyczne zadania. Oprócz
dostarczania wiedzy (ogólnej bądź specjalistycznej – w zależności od typu
biblioteki)  za  pośrednictwem  gromadzonych  zbiorów  oraz  warsztatu
informacyjnego, wypełniają one wiele specyficznych zadań edukacyjnych
[11, s. 3].

Współczesne  biblioteki  są  coraz  częściej  postrzegane  raczej  jako
miejsce  spotkań  i  zdobywania  wiedzy,  jako  „przestrzeń  do  nauki”  i
twórczego  działania  niż  jako  repozytorium  tekstów  naukowych  czy
edukacyjnych.  Biblioteka  powinna  w  atrakcyjny  sposób  obsługiwać
czytelników korzystających z jej usług, głównie czytelników z „pokolenia
cyfrowego”. Wraz z rozwojem elektronicznej oferty bibliotek, szkolenia dla
czytelników przenoszą się do Internetu, gdyż trudno sobie wyobrazić, że
czytelnik  korzystający  z  cyfrowych  zasobów  będzie  poszukiwał  do  nich
papierowej instrukcji [17, s. 103].

Bibliotekarze  występują  więc  obecnie w dwóch rolach:  nauczycieli
oraz uczących się. Konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest
związana  na  stałe  z  zawodem  bibliotekarza,  tak  jak  z  zawodem
informatyka, lekarza, naukowca czy biznesmena.

Obszar  stosowania  e-learningu  jest  terenem  coraz  liczniejszych  i
coraz  bardziej  interesujących  doświadczeń.  Metody  e-learningowe  są
metodami  wspomagającymi  nauczanie  prowadzone  tradycyjnymi
metodami i różne biblioteki wprowadzają je w różnym zakresie i w różnych
formach. W bibliotekach e-learning może być wykorzystywany do:

1. Organizowania kursów dla bibliotekarzy:
 e-kursy dla nauczycieli bibliotekarzy,
 e-kursy  dla  zarządzających  zawartością  bibliotecznych

serwisów internetowych (zarządzanie treścią na stronach www
biblioteki),

 e-kursy  poświęcone  kontaktom  z  użytkownikiem
(uruchamianie forum na stronie www biblioteki,  prowadzenie
bloga bibliotecznego),

 e-kursy wspomagające zarządzanie biblioteką [6, s. 82-83].
2. Prowadzenia e-kursów dla użytkowników bibliotek:

 szkolenia  biblioteczne  jak  korzystać  z  biblioteki
(przysposobienie biblioteczne),

 e-kurs tworzenia bibliografii załącznikowej i przypisów,
 e-kurs wykorzystania baz danych,
 e-kurs wyszukiwania informacji,
 e-kurs korzystania z wirtualnych zasobów bibliotek,
 e-kurs korzystania z czasopism elektronicznych,
 e-kurs  opracowania  tekstów  naukowych  (o  strukturze  i

elementach pracy dyplomowej),
 e-kurs konfiguracji  Proxy (konfiguracja własnych komputerów

domowych  w  celu  uzyskania  z  nich  dostępu  do
licencjonowanych  zasobów  informacyjnych,  niedostępnych
poza siecią uczelnianą) itp.

Jednym  z  pierwszych  kursów  internetowych  dla  bibliotekarzy  był
BIBWEB opracowany przez Fundację Bertelsmanna. Kurs ruszył w 2003 r. i
do dziś „dorobił” się ponad 5 tys. absolwentów. Dzięki zaangażowaniu w



projekt  Ministerstwa  Nauki  i  Informatyzacji  (dziś  Departament
Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA) umożliwiono nieodpłatny udział w
kursie dużym grupom bibliotekarzy z całej Polski [17, s. 99]. Celem kursu
jest  rozpowszechnianie  wiedzy  specjalistycznej  z  zakresu  nowych
technologii  i  Internetu  oraz  spełnianie  funkcji  centrum  kształcenia
zdalnego  dla  bibliotek  polskich.  O  BIBWEB-ie  pisano  już  niemało,  wiele
informacji można odnaleźć np. na stronach EBIB-u, więc tylko kilka słów o
praktycznej  stronie  uczestnictwa  w  kursie.  Dostęp  do  treści  szkolenia
uzyskuje  się  po  dokonaniu  opłaty  (za  wybrany  moduł  lub  za  całość).
Uczestnik otrzymuje własne unikalne hasło, a po jego wpisaniu trafia na
stronę  główną,  gdzie  obok  formuły  powitalnej  ma  możliwość  wyboru
modułu  (oczywiście  w  ramach  tych  części,  za  które  została  wniesiona
opłata).  Kurs  składa się  z  trzech modułów (dokładne informacje  można
znaleźć na stronie internetowej www.bibweb.pl):

1. Moduł 1. Podstawy Internetu:
 Powstanie i rozwój Internetu;
 Usługi oferowane w sieci;
 Obsługa potrzebnych programów;
 Podstawy pozyskiwania informacji;
 Prezentacja popularnych serwisów bibliotecznych;
 Obsługa poczty elektronicznej (e-mail).

2. Moduł 2. Systematyczne wyszukiwanie informacji w Internecie:
 Strategie wyszukiwawcze;
 Narzędzia wyszukiwawcze;
 Kryteria oceny zasobów elektronicznych;
 Przeszukiwanie katalogów i transfer danych.

3. Moduł 3. Planowanie i tworzenie własnej oferty internetowej:
 Wprowadzenie do języka HTML oraz innych języków używanych 

przy tworzeniu stron www;
 Koncepcja i planowanie kosztów własnej oferty usługowej;
 Prawo autorskie;
 Metody współpracy z samorządem i motywowanie pracowników.
Pierwsze  inicjatywy  e-learningowe  bazowały  na  narzędziach

asynchronicznych,  takich  jak  Learning  Management  Systems  (LMS).  Z
czasem zaczęto wykorzystywać narzędzia do multimedialnej komunikacji
w czasie rzeczywistym, które umożliwiają bezpośredni kontakt pomiędzy
nauczycielem a uczestnikami kursu. Te tzw. webinaria, inaczej seminaria
internetowe, wykorzystywane są często przez firmy komercyjne, m.in. Pro
Quest,  która  organizuje  szkolenia  online  z  zakresu  korzystania  z
pełnotekstowych  baz  danych.  Ofertę  e-learningową  z  Europy  i  Ameryki
Północnej  dla  bibliotekarzy  i  użytkowników bibliotek możemy znaleźć w
EBIBie pod adresem http://www.ebib.info/2009/104/a.php?linki2.

Second Life wykorzystuje model kształcenia synchronicznego (czat,
telekonferencje)  i  asynchronicznego  (daje  możliwość  pozostawienia
wiadomości, prezentacji, filmów itp.). Poza tym pozwala na modelowanie
obiektów 3D,  dzięki  czemu można tworzyć  różnego rodzaju  środowiska
symulacyjne. Takie symulacje można wykorzystywać do tworzenia szkoleń
bibliotecznych [17, s. 100-102].

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie nabył w listopadzie
2007  r.  wyspę  w  Second  Life  („Second  MCSU”).  Celem  projektu  jest



wykorzystanie  wirtualnego  świata  do  wsparcia  tradycyjnej  działalności
uczelni w obszarach życia akademickiego, nauczania i badań naukowych
[16].  W  wirtualnym  świecie  Second  Life  został  stworzony  też  wierny
interaktywny trójwymiarowy model  Biblioteki  UMCS,  dzięki  któremu bez
wychodzenia  z  domu  można  odwiedzić  różne  miejsca  w  Bibliotece.  Po
zalogowaniu  się  można  spacerować  po  wirtualnej  Bibliotece  UMCS
dowiadując się przy tym jak trafić np. do informatorium lub wypożyczalni
międzybibliotecznej.

Rys. 2. Biblioteka UMCS w Second Life

Źródło:  http://wn.com/Maria_Curie-Sk
%C5%82odowska_University_in_Lublin

Bibliotekarze  biorący  udział  w  szkoleniach  e-learningowych  mogą
zdobytą wiedzę wykorzystać przygotowując  kursy  i  szkolenia  online  dla
czytelników.  W  e-learningu  tkwi  ogromny  potencjał,  który  należy
wykorzystać w bibliotekach – zwłaszcza naukowych. Sama biblioteka może
stać się rodzajem uczelnianego centrum e-learningu z grupą specjalistów,
którzy  przełożą  tradycyjny  kurs  w  ramach  studiów  danego  typu  na
nowoczesny  kurs  online  w  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez
nauczycieli  akademickich.  Kursy  online  adresowane  do  potencjalnych
użytkowników  biblioteki  mogą  być  jednym  z  elementów  promocji  tej
instytucji.

Bibliotekarz  XXI  w.  będzie  musiał  posiąść  nowe  umiejętności,  a
mianowicie umiejętność:

 pozyskiwania potrzebnych informacji oraz selekcji tych informacji,
 wykorzystania  zasobów  internetowych  wspomagających  proces

dydaktyczny,
 posługiwania się nowoczesnymi technologiami i narzędziami,
 kształcenia  komunikacji  wirtualnej  (aktywność  na  forach

internetowych, współpraca w sieci),



 stosowania  narzędzi  zwiększających  efektywność  nauczania  (np.
prezentacje multimedialne),

 pracy z Wikipedią i portalami społecznościowymi [8, s. 190],
 kształtowania  umiejętności  psychospołecznych,  które  warunkują

sukces  funkcjonowania  społecznego  i  zawodowego  na  trudnym
rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym (np.  komunikacyjne,
organizowania  pracy  zespołu,  umiejętności  dzielenia  się  własnymi
doświadczeniami, itp.),

 upowszechniania wiedzy o ochronie praw autorskich (wiąże się to też
z zagadnieniami oceny autentyczności prac uczniów czy studentów).
E-learning  w  polskich  bibliotekach  wprowadzany  jest  jednak

sporadycznie,  wolno i  nieporadnie.  Przyczyną tego stanu jest  na pewno
strach  przed  nieznanym,  niechęć  do  ponoszenia  niejasno  określonych
kosztów  oraz  czas,  jaki  bibliotekarz  może  poświęcić  na  zdobywanie
nowych umiejętności,  czy stosowanie nowych metod nauczania.  Zwykle
pracownik decyduje się na dokształcanie w sytuacji, gdy ma nadzieję na
awans lub pojawia się zagrożenie utraty pracy. W wielu bibliotekach brak
jest  systemu  motywacyjno-organizacyjnego,  który  z  pewnością
przyspieszyłby  proces  wdrażania  e-learningu  w  bibliotece  lub  zachęcił
bibliotekarzy  do  dokształcania.  Zdarzają  się  jednak  w  środowisku
bibliotekarskim  altruiści,  którzy  wykorzystują  e-learning  jako  formę
wspomagania  nauczania.  Takimi  altruistami  są  np.  bibliotekarze  z
Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Do zmian w bibliotekach dążą głównie młodzi bibliotekarze, starsi są
raczej  zachowawczy,  niezbyt  często  eksperymentują  w  dziedzinie
technologii  komputerowej.  Różnice  pokoleniowe  nie  ułatwiają
wprowadzania zmian we współczesnych bibliotekach głównie publicznych
czy  szkolnych.  I  nie  tylko  brak  komputerów  czy  utrudniony  dostęp  do
Internetu w bibliotece stanowi tu przeszkodę. Podstawowym problemem
jest brak umiejętności posługiwania się komputerem wynikający z braku
środków na szkolenie  bibliotekarzy.  W wielu przypadkach hamulcem do
wdrażania  nowych  metod  kształcenia  jest  także  przyzwyczajenie  i
przywiązanie  do  ukształtowanego  już  warsztatu  pracy.  Jednak  szybko
rozwijająca się technologia XXI w. sprawi, że każdy bibliotekarz wcześniej
czy później, będzie musiał włączyć ją w codzienny tryb swoich zajęć.

Dla współczesnej młodzieży,  która „urodziła  się z myszką w ręku”
nowe technologie są standardem. Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie,
że  istnieją  one  od  niedawna.  Młodzież  korzysta  z  Internetu  w  sposób
bardziej  wszechstronny  niż  pozostali  użytkownicy  sieci.  Często
wykorzystuje komputery jako rozrywkę, ale coraz częściej Internet jest dla
niej również doskonałym narzędziem edukacyjnym i źródłem materiałów
przydatnych do nauki.

Potwierdzeniem tej tezy jest ankieta przeprowadzona w marcu 2011
r. na Uniwersytecie Gdańskim, w której studenci odpowiadali na pytanie
jak  często  wykorzystują  zasoby  Internetu  do  celów  edukacyjnych.  W
badaniu  wzięło  udział  57  studentów  studiów  licencjackich  wydziału
filologicznego.  42%  ankietowanych  odpowiedziała,  że  wykorzystuje
Internet do celów edukacyjnych codziennie, 38% badanych twierdziło, że
2-3 razy w tygodniu, a 19% – od czasu do czasu.



Kolejne pytanie miało istotne znaczenie dla rozważań na temat e-
learningu.  Studentom  zaproponowano  możliwość  wyboru  sposobu
studiowania. Zdecydowana większość ankietowanych (82%) opowiedziała
się za tradycyjnym sposobem studiowania, tylko 4 osoby (7%) za studiami
w formie e-learningu, zaś 6 osób wstrzymało się od głosu.

Studenci  uzasadniali  swoje  wybory  bardzo  różnorodnie,  np.:
„tradycyjny  sposób  studiowania  pozwala  na  poznanie  wielu  ciekawych
ludzi,  własny rozwój i  realizowanie swoich zainteresowań”, „uważam, że
bezpośredni kontakt z wykładowcą bardziej mobilizuje studenta do nauki”,
„cenię żywy kontakt z ludźmi”, „tradycyjny sposób studiowania umożliwia
kontakt  z  wykładowcą,  wymianę poglądów,  a przez  to głębszy rozwój  i
lepsze  możliwości  zdobycia  doświadczenia”,  „tradycyjna  forma edukacji
zmusza do pracy, a siedzenie w domu i bliskość komputera kusi, by oddać
się  innym  czynnościom  niż  nauka”,  „tradycyjny  sposób  studiowania
wspomaga  rozwój  kompetencji  społecznych,  a  chaos  uczelniany  uczy
radzenia  sobie  z  biurokracją”,  „spędzanie  dużej  ilości  czasu  przed
komputerem jest męczące i szkodliwe dla zdrowia” itp.

W  grupie  osób,  które  preferowały  studia  w  formie  e-learningu
znalazły  się  następujące  uzasadnienia:  „Nie  musiałabym  dojeżdżać
specjalnie na miejsce. Wszystko byłoby na komputerze, bo świat musi iść
do  przodu”,  „Ponieważ  nie  trzeba  wychodzić  z  domu”,  „Zabiera  mniej
czasu,  można  wykonywać  inne  czynności  w  między  czasie,  nie  trzeba
tracić czasu na dojazdy na uczelnię” itp. Kilku respondentów opowiedziało
się za połączeniem obu form kształcenia oraz za kursami i szkoleniami w
formie e-learningu.

Przeprowadzony sondaż daje nam obraz potrzeb młodzieży w dobie
Internetu i nowych technologii. Nadal istotną rolę w życiu studenta spełnia
wykładowca, ale zauważamy też, że niebagatelne znaczenie ma komputer
i  Internet.  Nie  powinniśmy  rozpatrywać  nowych  technologii  jako
zagrożenia  dla  tradycyjnych  metod  nauczania,  ale  jako  uzupełnienie
wspomagające  tradycyjny  proces  dydaktyczny  i  jako  narzędzie  pracy
nauczyciela, wykładowcy czy bibliotekarza, które może okazać się bardzo
efektywne. Do zalet e-learningu można zaliczyć:

 Niższe koszty – nauczanie online w porównaniu z tradycyjnym jest
znacznie  tańsze,  gdyż  oferuje  wygodną,  niewymagającą  dojazdów
formę edukacji;

 Zindywidualizowany proces nauczania – nauka odbywa się w tempie
dostosowanym do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności
ucznia. Może on zwrócić szczególną uwagę i poświęcić więcej czasu
na  opanowanie  tematów,  które  sprawiają  mu  trudność,  mając
jednocześnie  bezpośredni  wpływ  na  efektywność  pracy.  W  ten
sposób uczestnik szkolenia uzyskuje tempo uczenia dostosowane do
jego indywidualnych potrzeb;

 Ciągły  proces  uczenia  –  uczestnik  kursu  ma dostęp  do  materiału
dydaktycznego  24  godziny  na  dobę,  7  dni  w  tygodniu.  Może
powrócić do nauki o dowolnej porze dnia czy nocy oraz wielokrotnie
powtarzać materiał;

 Bezstresową  naukę  –  nauczanie  przez  Internet  przebiega  w
środowisku przyjaznym dla uczestnika kursu, pozbawionym stresu co



prowadzi do lepszego i szybszego przyswajania wiedzy i zdobywania
umiejętności;

 Szybszą i łatwiejszą dystrybucję – treści e-learningowe dostarczane
są bezpośrednio do użytkownika (do jego komputera);

 Stały  kontakt  z  nauczycielem  (mentorem)  –  uczestnik  kursu  ma
możliwość stałego kontaktu z mentorem, który nadzoruje przebieg
elektronicznego nauczania i odpowiada na pytania. Mentor jest dla
niego w każdej chwili dostępny i gotowy do pomocy [15, s. 17-18].

Wady e-learningu to:
 Wyobcowanie ze środowiska szkolnego czy akademickiego;
 Brak bezpośredniej rywalizacji, która często motywuje do działania;
 Traktowanie Internetu jako formy ucieczki od rzeczywistości;
 Uzależnienie od komputera.

Socjologowie  dowodzą,  że  do  gruntownej  zmiany  mentalności  i
zachowań  ludzi  dochodzi  zwykle  co  najmniej  w  czasie  życia  dwóch
pokoleń.  Być  może  następne  pokolenia  będą  zdobywały  wiedzę  w
wirtualnej rzeczywistości. Z pewnością na początku realizowane to będzie
na  zasadzie  komplementarności  w  stosunku  do  istniejącego  i
funkcjonującego w szkołach i na uczelniach systemu edukacji tradycyjnej,
gdyż  w  dalszym  ciągu  istnieje  sens  i  celowość  podtrzymywania  takiej
formy  kształcenia.  Pozostawienie  biblioteki  poza  światem  wirtualnym
wydaje się już jednak rzeczą niemożliwą i niepraktyczną.

E-learning  stał  się  już  częścią  polskiej  rzeczywistości  edukacyjnej.
Młodzież  jest  otwarta  na  taką  formę  kształcenia,  gdyż  młody  człowiek
urodził się i wychował w otoczeniu nowoczesnych technologii, a więc nie
stanowią  one  dla  niego  żadnej  bariery  i  przyjmowane  są  w  sposób
naturalny.

Bibliotekarze XXI w. powinni więc być kreatywni, powinni zadbać o
swój wizerunek i unowocześnić swój warsztat pracy. W przeciwnym razie
grozi  im  obniżenie  autorytetu  w  oczach  społeczeństwa.  Nowoczesny
bibliotekarz  będzie  na  pewno  lepiej  postrzegany  przez  czytelników,  a
nowoczesna biblioteka przyciągnie i zachęci młodych ludzi do korzystania
z  jej  zasobów.  Nobilitujące  bowiem będzie  dla  czytelnika  korzystanie  z
biblioteki, która jest „na czasie” i która prowadzi kursy online.
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Dagmara Bubel1

Rola bibliotek akademickich w procesie edukacji
permanentnej

Problem świadomego korzystania z informacji przez osoby starsze za
pośrednictwem usług  i  zbiorów  bibliotecznych,  wpisuje  się  w  tematykę
edukacji permanentnej oraz stanowi podstawy do stworzenia nowej palety
usług bibliotecznych skierowanych do tej grupy użytkowników.

Obecnie  wykształcenie  przestało  być  postrzegane  jako  podstawa
zatrudnienia w jednym miejscu pracy na całe życie. Dlatego ważne jest, by
dorośli  dla  kontynuowania  swojej  aktywności  zawodowej  zdobywali
określony  poziom  kompetencji  edukacyjnych  w  toku  kształcenia
ustawicznego.  Dynamika  przemian  na  rynku  pracy  wpływa  na  wzrost
zapotrzebowania  na  kadrę  o  nowych  kwalifikacjach  oraz  nieustanną
zmianę kwalifikacji kadry czynnej zawodowo. Coraz częściej osoby starsze
podejmują naukę także ze względów prestiżowych – by dorównać młodym
i ogólnie być przydatnym dla siebie, w rodzinie i społeczeństwie. Edukacja
jest istotnym elementem życia starszego człowieka i jednocześnie ważnym
czynnikiem wyznaczającym szansę osiągania wysokiej jakości życia.

Ze względu na zmianę warunków cywilizacyjnych i kulturowych życia
człowieka,  coraz  częściej  procesowi  kształcenia  ustawicznego
przypisuje  się następujący  cel:  wsparcie  człowieka  w  dążeniu  do
optymalizacji  własnego  życia z punktu widzenia dobra indywidualnego i
społecznego zarazem. Cele  edukacji  dorosłych można ująć  ogólnie  jako
kształcenie pełnej osobowości, która chce i potrafi ustosunkowywać się do
szybkich przemian  życia z pożytkiem dla ogółu. Zadaniem edukacji osób
starszych nie jest pouczanie i dawanie recept, ale udzielanie pomocy w
odkrywaniu wewnętrznych zasobów każdego człowieka.

Ralf  Mai  twierdzi,  że  zmiany  strukturalne  znajdą  swoje
odzwierciedlenie we wzroście zapotrzebowania na instytucje edukacyjne i
szkoleniowe.  Nowa  generacja  55+  będzie  lepiej  wykształcona,  a  tym
samym  jej  wymagania  również  będą  wyższe.  Ważną  rolę  w  rozwoju  i
wykorzystaniu  zdolności  poznawczych  osób  starszych  odgrywać  będzie
odpowiednia oferta dydaktyczna skierowana do tej właśnie grupy [30, s.
9].

Pomimo, iż wiek kalendarzowy w społeczeństwie informacyjnym jest
pojęciem względnym, za osoby w wieku tzw. późnej dorosłości uznaje się
takie,  które  ukończyły  55  rok  życia,  ponieważ  obecnie  psychologia
rozwojowa  dzieli  dorosłość  na  trzy  etapy,  wyróżniając  etap  wczesnej
dorosłości: od 20 do 30-40 roku życia, średniej dorosłości: od 30-40 do
50-60 roku życia oraz późnej dorosłości: powyżej 55-60 roku życia [10,
s. 46].

Późna  dorosłość to  czas  osiągania  integracji  i  harmonii  pomiędzy
sferami  logiczno-rozumową  i  intuicyjno-emocjonalną.  Wraz  z  wiekiem
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zmianie ulegają również zachowania osób starszych w kontekście uczenia
się,  ponieważ  inteligencja  skrystalizowana (społeczna)  związana  z
doświadczeniem życiowym utrzymuje się na stałym poziomie lub wzrasta,
natomiast  stopniowo  spada  inteligencja  płynna (zdeterminowana
biologicznie)  odpowiedzialna  za  przetwarzanie  informacji  i  nabywanie
nowych sprawności [38, s. 91].

Okres późnej dorosłości, przez długi czas, nie był postrzegany jako
odpowiedni dla podejmowania aktywności edukacyjnej. Sytuację w sposób
zasadniczy  zmieniły  dopiero  rozwijające  się  od  połowy  lat
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia uniwersytety trzeciego wieku, które
obecnie  stanowią  jedną  z  najbardziej  popularnych  form  edukacji  ludzi
starszych.  Pierwszy  w  historii  uniwersytet  trzeciego  wieku  powstał  we
Francji w 1973 r., a pierwszy w Polsce – dwa lata później.  Uniwersytety
trzeciego  wieku działające  przy  uczelniach  wyższych  mają  na  celu
wspieranie  edukacji  permanentnej  poprzez  upowszechnianie  inicjatyw
edukacyjnych, aktywizację intelektualną, psychiczną, społeczną i fizyczną
osób  starszych, poszerzanie  wiedzy  i  umiejętności  seniorów, ułatwianie
kontaktów z innymi instytucjami, angażowanie słuchaczy w aktywność na
rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi  społecznych i
komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

Początek XXI w. przyniósł trwałe przemiany demograficzne, związane
ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. W efekcie powstała grupa ludzi
biernych zawodowo,  ale  wciąż  pełnych sił  życiowych,  zainteresowanych
rozwijaniem swych pasji  i  szukających ciekawych form spędzania czasu.
Dlatego  też  seniorzy  stanowić  mogą  obecnie  coraz  liczniejszą  i  coraz
ważniejszą  kategorię  użytkowników  bibliotek,  gdyż  należą  do
najaktywniejszych uczestników wszelkich inicjatyw kulturalnych. Biblioteka
powinna być przygotowana na realizację wyzwań dotyczących tej grupy
społeczeństwa, która wbrew pokutującym stereotypom, jest niesłychanie
zróżnicowana,  przede  wszystkim  wiekowo.  Obecnie  określenie  senior
dotyczy  osób  w  wieku  50  i  więcej  lat,  co  oznacza,  że  w  tej  kategorii
mieszczą się osoby w pełni sił,  niejednokrotnie aktywne zawodowo oraz
osoby, które ukończyły 80. rok życia – czyli różni je doświadczenie ponad
jednego pokolenia. Wśród seniorów znajdują się zarówno osoby chętne do
podjęcia aktywności jak obojętne na różne propozycje.

W  chwili  obecnej  problem  dynamicznie  rosnącej  grupy  seniorów
powoli  przebija  się  do świadomości  społecznej.  Nie  na tyle  jednak,  aby
przezwyciężyć  obraz  seniora  wyłącznie  jako  szczęśliwego  dziadka
otoczonego równie szczęśliwą, liczną rodziną. Taki obraz przekazują często
media,  zapominając,  że  w tej  grupie  jest  bardzo  wiele  osób  z  różnych
przyczyn  samotnych,  poszukujących  osób  w  podobnym  wieku  i  o
podobnych  zainteresowaniach.  Dowodem  na  to  jest  ogromne
zainteresowanie  i  powstawanie  wciąż  nowych  uniwersytetów  trzeciego
wieku, gdzie od uczestników wymaga się trudnej pracy intelektualnej.

Jednym z  podstawowych  zadań  biblioteki  uczelnianej  jest  szeroko
rozumiana  edukacja  użytkowników,  pozwalająca  zdobyć  wiedzę  i
praktyczne umiejętności korzystania z zasobów i usług bibliotecznych, co
może stanowić znaczące wsparcie dla seniorów w zrozumieniu problemów
współczesnej cywilizacji, chaosu informacyjnego oraz w odnalezieniu się w
nowej  rzeczywistości. Biblioteki  akademickie  powinny  przeanalizować



swoje możliwości w zakresie edukacji słuchaczy uniwersytetów trzeciego
wieku,  a  także  skalę  zainteresowania  uczestniczeniem  w  tego  typu
inicjatywie  wśród  potencjalnych  jej  odbiorców,  uwzględniając jakość
wiedzy,  która  miałaby  stać  się  przedmiotem zainteresowania  słuchaczy
oraz poszanowanie seniorów w roli studentów i wynikającą stąd dbałość o
jakość kształcenia [23, s. 46].

Szkolenia w zakresie korzystania z zasobów informacji naukowej dla
seniorów – słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku odbywać się powinny
w oparciu o  podstawowe informacje  przydatne użytkownikom tej  grupy
wiekowej,  przybliżać  terminologię  stosowaną  w  katalogu  online  oraz
objaśniać  procedury  biblioteczne  –  od  zapisu  do  biblioteki,  poprzez
wyszukiwanie, po korzystanie ze zbiorów tradycyjnych i elektronicznych.

Internet,  zajmując  coraz  ważniejsze  miejsce  we  współczesnym
obiegu informacji, także naukowej, łamie wiele dotychczasowych barier i
daje nowe możliwości dostępu do bogatych źródeł wiedzy. Równocześnie
jednak  stwarza  kolejne  problemy.  Dostępne  w  sieci  materiały  są  w
ogromnym  stopniu  rozproszone,  zróżnicowane,  opisane  według
odmiennych  standardów  oraz  w  dużej  części  nieindeksowane  przez
wyszukiwarki, które dla starszych użytkowników stanowią jedyny sposób
korzystania  z  zasobów  cyfrowych.  Prowadzone  w  bibliotece  szkolenia
powinny uwzględniać wzbogacanie warsztatu tej grupy użytkowników oraz
kształtowanie  ich  umiejętności  informacyjnych.  Zajęcia  dla  seniorów
powinny  mieć  na  celu  przybliżenie  zasad  korzystania  z  biblioteki,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  wprowadzenia  w  strukturę  biblioteki,
regulaminu  związanego  z  udostępnianiem zbiorów,  metod  efektywnego
korzystania z katalogów, zasad zamawiania i wypożyczania zbiorów oraz
oferty zasobów cyfrowych: bibliograficznych baz danych, e-czasopism oraz
zbiorów zdigitalizowanych, udostępnianych online.

Ze  względu  na  dokonujący  się  postęp  w  dziedzinie  technologii
informatycznych  oraz  dynamiczne  zmiany  w  funkcjonowaniu  bibliotek
naukowych,  istnieje  pilna  potrzeba  ustawicznego  kształcenia  osób
korzystających z zasobów i usług tych instytucji.  Nowoczesna biblioteka
oferuje swoje zbiory już nie tylko w formie drukowanej, ale coraz szerzej
otwiera  drzwi  do  światowych  zasobów  cyfrowych.  Współczesny
użytkownik, oprócz umiejętności korzystania ze zbiorów bibliotecznych w
sposób  tradycyjny,  musi  również  posiadać  odpowiednie  kompetencje
informatyczne i informacyjne, by móc efektywnie czerpać z nowoczesnych
źródeł.  Stąd  też  szczególna  rola  przypada  bibliotekarzom,  którzy  stale
edukując  użytkowników  stosownie  do  ich  zmieniających  się  potrzeb  i
ewoluującej  rzeczywistości,  ułatwiają  dostęp,  dokonanie  oceny  i
praktyczne wykorzystanie coraz liczniejszych zasobów informacji. Zdobyta
podczas  tych  zajęć  wiedza  i  praktyczne  umiejętności  stanowić  mogą
znaczące wsparcie w  zrozumieniu świata połączone z umiejętnością jego
interpretacji.  Bez  zrealizowania  tego  celu  niemożliwe  wydaje  się
uczestnictwo starszego pokolenia w działaniach społeczeństwa opartego
na wiedzy i w rezultacie przesuwanie go w tym społeczeństwie na pozycje
marginalne, do całkowitego wykluczenia włącznie.

Nasuwają  się  zatem  pytania:  jakim  potencjałem  intelektualnym
dysponują słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku? Czy wiek, w jakim się
znajdują (60 lat i więcej – określany mianem późnej dorosłości), może być



sprzymierzeńcem, czy wyłącznie obciążeniem w procesie kształcenia? Jaką
rolę w tym procesie odegrać może biblioteka akademicka? W jaki sposób
bibliotekarz kształcący seniorów powinien projektować i realizować proces
nauczania  uwzględniając  ich  możliwości  oraz  ograniczenia  w  zakresie
uczenia się, wynikające z wieku?

Inga  Czudnochowski-Pelz  podkreśla  rolę  biblioteki  w  procesie
edukacji  permanentnej  określając  ją  jako  „warsztat  produktywnego
starzenia  się”  [8].  Poznanie  osoby  starszej  w charakterze  użytkownika
biblioteki  jest  znaczące dla  efektywności  jego kształcenia  jako odbiorcy
usług bibliotecznych. Niestety do dnia dzisiejszego pokutuje przekonanie,
że ludzie starsi uczą się znacznie gorzej niż młodzi oraz że ich sprawność
intelektualna  z  wiekiem  nieubłaganie  spada  [12].  Ponieważ  zmiana
struktury  wiekowej  i  społecznej  ludności,  podobnie  jak  indywidualizacja
stylu życia oddziałuje na zadania i role biblioteki, oraz na specyfikę grup
użytkowników  oczekujących  zróżnicowanych  usług  bibliotecznych,
biblioteki, chcące wspomagać proces kształcenia efektywnego korzystania
z informacji przez użytkowników współczesnej generacji 55+, nie powinny
swoim nastawieniem i  zachowaniem prowokować  słabszych  wyników w
uczeniu się  osób starszych. Poza tym opinia taka szkodzi motywacji tych
osób – stanowi blokadę  w podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu nauki
lub też jest usprawiedliwieniem dla niepowodzeń, które demobilizują.

Proces kształcenia osób dorosłych ewoluował od utożsamiania go z
procesem  nauczania  (lata  sześćdziesiąte),  poprzez  proces  nauczania  –
uczenia się (lata siedemdziesiąte – osiemdziesiąte) do uczenia się przez
całe życie (lata dziewięćdziesiąte). Zasadniczym przedmiotem niniejszych
rozważań jest proces kształcenia kompetencji  informacyjnych, w którym
uczestniczą  seniorzy,  co  wiąże  się  z  koniecznością  szczegółowej
charakterystyki poszczególnych ogniw tego procesu: ustanowienia celów,
doboru  treści,  metod,  środków  dydaktycznych  i  form  kształcenia  oraz
potrzeby  uwzględnienia  w  procesie  kształcenia  możliwości  seniorów
wynikających  z  funkcjonowania  procesów  poznawczych,  inteligencji,
stosowanych  strategii  kodowania  informacji.  W  doborze  metod  zwrócić
należy uwagę na ograniczenia związane z faktem pogarszania się wzroku i
słuchu  oraz  szersze  wykorzystanie  indywidualnych  form  pracy
dydaktycznej  z  zastosowaniem środków dydaktycznych adekwatnych do
możliwości  percepcyjnych  seniorów  oraz  wyznaczenie  dłuższych
przedziałów  czasowych  na  realizację  poszczególnych  ogniw  procesu
kształcenia.  Planowanie  i  realizacja  procesu  kształcenia  kompetencji
informacyjnych seniorów – użytkowników bibliotek uwzględniać powinny
przestrzeganie  wysokiej  jakości  edukacji,  częste  odwoływanie  się  do
doświadczeń życiowych seniorów, pozytywną ocenę efektów kształcenia,
zasadę temporalności oraz zasadę uwzględniania kondycji fizycznej i stanu
zdrowia.  W  prezentowanym  tekście,  proces  kształcenia  kompetencji
informacyjnych  w  ramach  szkoleń  bibliotecznych  dla  seniorów
zaprezentowany zostanie z perspektywy przygotowującego i realizującego
je bibliotekarza.

Zaletą kształcenia starszych użytkowników bibliotek jest to, że są oni
zazwyczaj  ludźmi  samodzielnymi,  zdyscyplinowanymi,  bardziej
zrównoważonymi  oraz  zdolnymi  do  własnej  organizacji  procesu
edukacyjnego.  Wymagają  jednak  bardziej  indywidualnych  metod



nauczania  niż w  kształceniu  systematycznym.  Bibliotekarz  kształcący
osoby  dorosłe  pod  kątem  umiejętności  efektywnego  korzystania  z
informacji  oprócz  gruntownego  przygotowania  zarówno  pod  względem
merytorycznym  jak  i  dydaktyczno-metodycznym  oraz  wszystkich
pozytywnych  cech  nauczyciela  dzieci  i  młodzieży,  powinien  posiadać
wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych – umiejętności zrozumiałego
wyrażania się, aktywnego słuchania oraz posługiwania się mową ciała.

Obserwując  opinie,  przekonania  i  poznając  doświadczenie  osób
dorosłych  bibliotekarz  uzyskuje  ważne  informacje,  które  warto,  aby
wykorzystał  w  procesie  kształcenia.  Odpowiednio  przeprowadzone
rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych oraz obserwacja zachowań tej
grupy  użytkowników  w  bibliotece  (jeszcze  przed  szkoleniem  oraz  w
trakcie), w sposób znaczący poprawia jego efektywność. Określenie wiedzy
wyjściowej,  oczekiwań  osób  szkolonych  oraz  pożądanych  rezultatów
owocuje  trafnością i  skutecznością  przeprowadzonego  szkolenia.  Po
zebraniu  tych  informacji  bibliotekarz  powinien  odwoływać  się  do
doświadczenia uczestników wedle zasady przechodzenia  od znanego do
nieznanego, gdyż podstawowym mechanizmem uczenia się jest kojarzenie
nowych  rzeczy  z  już  znanymi.  Dzięki  bliższemu  poznaniu  uczestników
szkolenia, bibliotekarz może lepiej dopasować  sposób prowadzenia zajęć
dydaktycznych.

Starsi  użytkownicy  bibliotek  stanowią  grupę  bardzo  zróżnicowaną
pod  względem  możliwości  i  preferencji  przyswajania  wiedzy  oraz
umiejętności.  Wpływają  na  to  różnice  osobowościowe,  temperament,
indywidualne  zdolności,  przebyte  doświadczenia  oraz  dotychczasowy
przebieg edukacji. Dlatego szczególnie ważne na początku szkolenia jest
poznanie  grupy  i  w  miarę  możliwości  indywidualne  podejście  do  osób,
które  przejawiają większe  problemy  ze  zrozumieniem treści  kształcenia
[21].

Obalenie  stereotypu,  że  „wszyscy  starzy  ludzie  są  jednakowi”,
stanowić może istotną przesłankę dla otwarcia się biblioteki na tę właśnie
grupę  użytkowników.  Starsi  ludzie  nie  stanowią  grupy  typowej  pod
względem zainteresowań i  potrzeb,  zarówno z psychofizycznego punktu
widzenia  jak  i  zdolności  koncentracji  czy  aktywności  poznawczej.  Tylko
wówczas  stanowią  oni  trudną  grupę  użytkowników,  jeżeli  potraktowani
zostaną w sposób jednakowy, a nie jako indywidualni, zróżnicowani klienci,
czytelnicy,  użytkownicy  czy  odbiorcy  informacji  [25,  s.  31].  Praca
indywidualna  pozwoli  dostosować  tempo  wykonywania  zadań  do
indywidualnych możliwości każdego uczącego się seniora.

Efektywność  procesu  kształcenia  kompetencji  informacyjnych  tej
grupy użytkowników zależy w dużej mierze od najważniejszego ogniwa –
bibliotekarza.  Jego zadaniem jest przygotowanie  zajęć dydaktycznych w
taki  sposób,  aby  uczący  się,  wykorzystując  cały  swój  potencjał
intelektualny,  osiągnęli  jak  największe  sukcesy.  Potencjał  intelektualny
starszych osób (w wieku 60 i więcej lat) nie jest identyczny z tym, jakim
dysponowali we wcześniejszych okresach życia. Konstytutywne dla owego
potencjału  czynniki  takie,  jak:  inteligencja,  pamięć,  uwaga,  zdolności
językowe czy poziom spostrzegania zmysłowego w ciągu życia człowieka
ulegają różnym przeobrażeniom. Zachodzące tutaj zmiany nie mogą być
obojętne  dla  przebiegu  i  efektywności  kształcenia  kompetencji



informacyjnych, co więcej bibliotekarz nie może ich nie dostrzegać bądź
ignorować [7, s. 58].

Nauka nie kończy się wraz z ukończeniem formalnego wykształcenia,
ale trwa dla większości osób, przez całe życie. W coraz bardziej złożonym
społeczeństwie,  ludzie  dążą  do  zdobywania  nowych  umiejętności  na
różnych  etapach  ich  życia.  Biblioteka  musi  wpisać  się  w  to  dążenie,
wspomagając ten ważny proces, poprzez zapewnienie bazy materiałowej
oraz  odpowiednich  mediów,  służących  wspieraniu  formalnych  i
nieformalnych  procesów  kształcenia,  umożliwiając  użytkownikowi,  w
trakcie zdobywania wiedzy, skuteczne korzystanie z zasobów, jak również
zapewniając  infrastrukturę,  umożliwiającą  dostęp  do  informacji  i
efektywnego jej wykorzystania.

Misja  edukacyjna  bibliotek,  zwłaszcza  wobec  osób  starszych,
niwelować powinna  problemy spowodowane wiekiem oraz dążyć do ich
przezwyciężania  i  łagodzenia,  aby  osobom  w  wieku  późnej  dorosłości
stworzyć możliwość pełnego uczestnictwa w społeczeństwie.  Wymaga to
promowania  umiejętności  efektywnego  korzystania  z  informacji  przez
osoby starsze – z uwzględnieniem nowych trendów w zdobywaniu wiedzy,
co z kolei wiąże się z krytycznym myśleniem, aktywnym uczeniem się oraz
efektywnym wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych [13].

Krytyczne myślenie  i  aktywne uczenie  stanowią  podstawowe cele
kształcenia  ustawicznego.  Mona  McCormick  twierdzi,  że  sukces  w
wyszukiwaniu  informacji  jest  tak  samo  ważny,  jak  sposób  jej
wykorzystania.  McCormick  definiuje  krytyczne  myślenie  jako
umiejętność  rozpatrywania  zjawisk  i  doświadczeń  z  wielu  punktów
widzenia, ocenianie zdobytej wiedzy, rozważanie argumentów za i przeciw,
wyciąganie na ich podstawie wniosków oraz jako uporczywe dążenie do
prawdy. Ponieważ krytyczne myślenie  podporządkowane jest logicznemu
wnioskowaniu,  staje  się  niezbędne  do  oceny  informacji  w  procesie
kształcenia  kompetencji  informacyjnych  [32].  Bibliotekarz  przekazując
elementarne umiejętności krytycznego myślenia, powinien dążyć do tego,
aby stało się ono rutyną i naturalnym wymogiem każdego etapu procesu
efektywnego  wyszukiwania  informacji.  Kształcenie  umiejętności
krytycznego myślenia dokonuje się w procesie aktywnego uczenia się. Na
najbardziej  podstawowym  poziomie  aktywne  uczenie  się  angażuje  do
pisania, mówienia, grania, ruchu, interakcji. Sprawia, że uczący się myśli
świadomie  o  procesie  swojej  nauki  [11,  s.  117].  Aktywne  uczenie  się,
według  Eileen Allen [1], sięga do greckiej metody Sokratesa: nauczyciel
zadaje  pytania,  uczniowie  odpowiadają  –  nauka  odbywa  się  poprzez
interakcję  pytań,  odpowiedzi,  komentarzy  i  nowych  pomysłów.  Osoby
uczące się nie stanowią biernej publiczności, która sporządza notatki, ale
aktywnie biorą udział w procesie kształcenia, inicjując realizację zadań i
wpływając na proces wyszukiwania informacji [28]. Bibliotekarz występuje
jako pośrednik  wyznaczający  strukturę  środowiska,  w którym przebiega
proces  kształcenia.  Bibliotekarz  i  uczący  się  seniorzy  powinni
współpracować ze sobą w sposób kolegialny,  nie dzieląc się zadaniami,
lecz  wspólnie  je  wykonując,  osiągając  porozumienie  i  dochodząc  do
wspólnych wniosków [11, s. 125; 5].

Zmiany  demograficzne  otwierają  przed  bibliotekami  szansę,  ale
stanowią również zobowiązanie, aby tej coraz bardziej licznej grupie, jaką



stanowią  ludzie  starsi,  poświęcić  więcej  uwagi.  Barbara  Mates  zauważa
słusznie,  że  pozytywne  spojrzenie  pracowników biblioteki  na tę  właśnie
grupę, szybko może stać się trendem i przekonać całe społeczeństwo do
jego  starszych  członków.  Jeśli  biblioteki  chcą  „zdobyć”  tę  grupę
użytkowników,  muszą  rozwinąć  odpowiednie  inicjatywy,  uwzględniające
wzrost społecznego uzależnienia od komputerów, ponieważ znaczna część
osób  w  podeszłym  wieku  nie  może  wykorzystywać  płynących  z  tego
korzyści [31, s. 15].

Biblioteki, oferując szeroki wachlarz informacji na różnych nośnikach,
stają  się  miejscem predysponowanym do  samodzielnego  przetwarzania
nowej  wiedzy  [18].  Umożliwiają  tym  samym  wspieranie  i  promowanie
krytycznego  i  świadomego  korzystania  z  informacji  przy  współudziale
nowoczesnych technologii, które w połączeniu z odpowiednimi warunkami
lokalowymi,  nadają  bibliotece  status  miejsca,  w  którym  efektywnie
przebiegać może proces kształcenia [37]. Okoliczności te torują drogę dla
bibliotek w kierunku ich rozwoju jako pośrednika w zdobywaniu informacji,
dostawcy  mediów  i  informacji  o  możliwościach  kształcenia  oraz  jako
partnera kooperacyjnego dla innych instytucji kształcenia [36, s. 55].

Podstawą  każdego  procesu  kształcenia,  zatem  również  procesu
kształcenia kompetencji informacyjnych użytkowników bibliotek, któremu
podporządkowane  są  działania  bibliotekarza  oraz  uczącego  się
użytkownika  –  seniora,  jest  ustanowienie  celów kształcenia.  Zasadniczo
połączone  jest to  również  ze  zmieniającymi  się  dość  radykalnie
oczekiwaniami  wobec  osób  starszych  oraz  umiejętnościami  obsługi
komputera  i  Internetu,  które  zmniejszyć  powinny  przepaść  dzielącą
pokolenie seniorów od młodszych użytkowników, w zakresie umiejętności
posługiwania się nowoczesnymi technologiami [6, s. 34].

Ponieważ  umiejętność  korzystania  z  informacji  jest  obecnie
niewątpliwie  jednym  z  modnych  sformułowań  w  dziedzinie  edukacji,
umożliwiającą  przetrwanie  we  współczesnej  „dżungli  informacyjnej",
modele  kształcenia  kompetencji  informacyjnych  powinny  umożliwiać
podział  procesu  wyszukiwania  informacji  na  poszczególne  fazy  oraz
opracowanie  zakresów  tematycznych,  którym  będą  podporządkowane
poszczególne cele kształcenia [20, s. 11].

Najczęściej stosowana definicja umiejętności korzystania z informacji
odnosząca się do działalności  bibliotekarskiej,  za osobę kompetentną w
zakresie  umiejętności  wyszukiwania  i  korzystania  z  informacji,  uważa
osobę, która potrafi:

 uznać, że dokładna i kompletna informacja jest podstawą sprawnego
decydowania,

 rozpoznać potrzebę informacji,
 zidentyfikować potencjalne źródła informacji,
 skutecznie rozwijać strategie poszukiwania,
 ocenić zakres potrzebnych informacji,
 kompetentnie odczytać informację i ocenić jej wartość,
 odrzucić informację niedokładną i błędną,
 włączyć potrzebne informacje do zasobu swojej wiedzy,
 wykorzystać  informacje  do  krytycznego  myślenia  i  rozwiązywania

problemów,



 zrozumieć ekonomiczne,  prawne i  społeczne problemy związane z
wykorzystaniem informacji,

 uzyskać  i  wykorzystać  informacje  w  sposób  etyczny  i  zgodny  z
prawem [16].
Senior kompetentny informacyjnie potrafi samodzielnie korzystać z

informacji  oraz  zdobywać  informacje  związane  z  osobistymi
zainteresowaniami, dążyć do większej wprawy w wyszukiwaniu informacji i
wytwarzaniu  wiedzy.  Jest  w  stanie  podejmować  samodzielne  wybory
spośród  wszystkich  dostępnych  treści.  Mając  dostęp  do  różnorodnych
informacji  tam  zawartych  –  prawdziwych  i  fałszywych,  użytecznych  i
szkodliwych  –  będzie  w  stanie  dokonywać  trafnych  i  odpowiedzialnych
wyborów.  Aby  umożliwić  seniorom  korzystanie  z  usług  bibliotek
akademickich,  za  podstawę szkoleń  w zakresie  kształcenia  kompetencji
informacyjnych uznać można dynamiczny model kształcenia umiejętności
informacyjnych  DYMIK  [16],  który  znalazł  zastosowanie  w  Bibliotece
Uniwersyteckiej w Heidelbergu w kształceniu kompetencji informacyjnych
starszych użytkowników bibliotek.

Model ten opracowany został w oparciu o „Six Big Skills” Michaela B.
Eisenberga i Roberta E. Berkowitza [9] oraz model „Information Searching
Process” Carola C. Kuhltau [24]. Modele te zasadniczo ukierunkowane są
nie na system zdobywania i wyszukiwania informacji, lecz na rozwiązanie
konkretnego  problemu.  Poszukiwanie  i  przetwarzanie  informacji
traktowane są z perspektywy jednostki  w odniesieniu do jej  deficytów i
problemów związanych z wyszukiwaniem informacji [17, s. 199].

Eisenberg  i  Berkowitz  zakładają,  że  na  umiejętność  korzystania  z
informacji  składa  się  sześć  pojedynczych  kompetencji.  Jest  to  wiedza  i
umiejętności służące:

 identyfikacji potrzeb w zakresie informacji (task definition),
 określeniu źródła informacji (information seeking strategies),
 obsłudze różnych systemów informacyjnych (location i access),
 ocenie i selekcji informacji (use of information),
 ponownemu wykorzystaniu informacji (synthesis) oraz
 integracji informacji w proces podejmowania decyzji.

Zgodnie  z  tym  modelem,  poszukiwanie  informacji  przebiega  –
świadomie  lub  nieświadomie  –  w  sześciu  fazach,  umożliwiających
przetwarzanie informacji, celem rozwiązania problemu [9].

Model  Information  Serching  Process (ISP)  Carola  C.  Kuhltau
oparty jest  na sześciu etapach i  odnosi  się do uznania  samej potrzeby
wyszukiwania informacji:

 Rozpoczęcie (initation) – Proces poszukiwania informacji rozpoczyna
się  wówczas,  gdy użytkownik  stwierdzi,  że do wykonania  zadania
niezbędna jest mu informacja. Głównym zadaniem tego etapu jest
rozpoznanie  potrzeby  informacyjnej,  co  wiąże  się  z  odczuwaniem
przez użytkownika niepewności.

 Określenie  (selection)  –  Ogólny  obszar  poszukiwań  zostaje
skonkretyzowany, przez co niepewność ustępuje optymizmowi. Jeżeli
etap ten trwa zbyt długo, wzrasta obawa trwająca do momentu, w
którym  dokonany  zostanie  wybór.  Na  tym  etapie  często
wyszukiwane są informacje ogólne dotyczące zadanej tematyki.



 Poszukiwanie (exploration) – Wyszukiwane są informacje dotyczące
zadanej tematyki,  w celu dokonania ich przeglądu.  Na tym etapie
zasadniczego znaczenia nabiera zdolność dokładnego formułowania,
które  informacje  są  niezbędne.  Informacje  nierelewantne  zostają
odrzucone, a te niezbędne – zidentyfikowane i włączone do zasobu
wiedzy już posiadanej.

 Konkretne formułowanie (formulation)  –  Informacje zebrane do tej
pory wykorzystane zostają do dokładnego sformułowania problemu.
Poczucie niepewności maleje, wzrasta pewność siebie.

 Gromadzenie  informacji  (collection)  –  Informacje  są  gromadzone
zgodnie z określonym konkretnym problemem. Użytkownik posiada
jasną wiedzę o  „kierunku swoich  poszukiwań” i  dokładnie  określa
zakres  niezbędnej  informacji.  Pewność  siebie  nadal  wzrasta,
niepewność w dalszym ciągu maleje.

 Prezentacja  (presentation)  –  Wyszukiwanie  zostało  zakończone  i
informacja zostaje wykorzystana [24].

Kolejność poszczególnych etapów nie musi przebiegać linearnie, możliwy
jest  nawet  powrót  do  poprzednich  etapów  już  po  przeprowadzeniu
ewaluacji wyników.

W przeciwieństwie do Big Six Skills-Model, który jest w dużej mierze
ograniczony do procesów poznawczych, Kuhltau ISP uwzględnia czynniki
emocjonalne  –  stany  emocjonalne,  które  decydują  o  indywidualnych
zachowaniach  użytkowników,  a  w  szczególności  wpływają  na  przebieg
procesu informacyjnego. Kształcenie kompetencji informacyjnych ma tutaj
charakter problemowy, przy czym znaczenia nabierają czynniki racjonalne
i emocjonalne. Istotny staje się aspekt dynamiki, ponieważ poszukiwanie
informacji  nie zawsze prowadzi do osiągnięcia jednoznacznych wyników.
Często pociąga za sobą nowe problemy, które z kolei wymuszają dalsze
procesy  informacyjne,  wymagające  zastosowania  dodatkowych  narzędzi
informacyjnych.

Proces wyszukiwania informacji w modelu DYMIK ma na celu:
 określenie potrzeb informacyjnych,
 identyfikację potencjalnych i istotnych źródeł informacji,
 dostęp do informacji,
 pozyskiwanie informacji,
 ocenę wyników wyszukiwania informacji,
oraz
 różnicuje  poszczególne  fazy  zdobywania  informacji,  ułatwiając

strukturyzację oraz wypracowanie powiązanych ze sobą kompleksów
tematycznych,

 wspiera  kształcenie  z  uwzględnieniem perspektywy użytkownika  z
możliwością korekty poszczególnych modułów,

 ułatwia  wyznaczenie  konkretnej  metody  formy  i  prowadzenia
kształcenia w sposób problemowy.

Bibliotekarz  ustanawiając  treści  kształcenia  powinien  odnosić  się  do
powyższych aspektów. Przy czym nie można pominąć faktu, że treści te
oferowane są seniorom,  którzy  już  dysponują  pewnym zasobem wiedzy
oraz różnymi możliwościami jej przyswajania [3, s. 82], jak również  uczą
się efektywnie wówczas, gdy sami mogą decydować o tempie swojej pracy
[26, s. 87].



Podstawowy dla uczenia się proces poznawczy, jakim jest pamięć,
nie  stanowi  przeszkody  w  kształceniu  seniorów.  Pamięcią  wspierającą
wysiłki  uczącego  się  seniora  jest  pamięć  semantyczna,  nazywana
metaforycznie  magazynem  faktów  i  zdarzeń  (inaczej  wiedzy
akademickiej),  która  nie  pogarsza  się  wraz  z  wiekiem.  Oznacza  to,  że
ludzie  starsi  potrafią  udzielić  rzetelnej  informacji  o  rozległości  swojej
wiedzy,  co  pozwala  bibliotekarzowi  włączać  nowe porcje  wiedzy  do już
istniejących struktur, unikając powtarzania znanych informacji [2].

Zastanawiając  się  nad  treściami  kształcenia,  które  mają  zostać
odebrane przez użytkowników szkolenia i włączone do ich systemu wiedzy,
bibliotekarz w szczególny sposób powinien zadbać o ich uporządkowanie,
nie komplikując ich struktury. Materiał warto podzielić na mniejsze części
ułatwiające jego zapamiętanie, ponieważ starsi użytkownicy bibliotek mają
tendencję  do  niepodejmowania  tego  typu  czynności.  Nie  są  skłonni  do
przeorganizowywania informacji, które mają zapamiętać. Należy dobierać
takie  treści,  które  wymagają  nie  tylko  zapamiętania,  ale  także
zrozumienia,  bowiem  w  tego  typu  zadaniach  obserwuje  się  większe
zaangażowanie osób starszych aniżeli  wówczas, gdy zadanie sprowadza
się  wyłącznie  do  konieczności  przyswojenia  treści  oraz  wprowadzać
czytelne i nieskomplikowane klasyfikacje pojęć. Seniorzy nie radzą sobie z
zadaniami  wymagającymi  od  nich  dokonania  kategoryzacji  pojęć,
ponieważ  mają  trudności  z  jednoczesnym  pamiętaniem  wszystkich
elementów  podlegających  podziałowi.  Poza  tym  nie  należy  do  treści
wprowadzać nagle  wiedzy  abstrakcyjnej  ze  względu  na  problemy wielu
seniorów z przestawieniem się z konkretu na abstrakcję oraz umieszczać w
treściach zbyt wielu drobnych,  szczegółowych informacji  ze względu na
trudności z ich zapamiętywaniem [7, s. 64].

Jedną z najważniejszych zasad w procesie kształcenia osób dorosłych
jest zasada wykorzystania ich doświadczenia. Ważne jest doświadczenie
przedszkoleniowe (bagaż  doświadczeń,  z  którymi  przychodzą
uczestnicy), szkoleniowe (uczenie się poprzez doświadczenie zdobywane
podczas szkolenia) oraz poszkoleniowe (wykorzystanie w życiu wiedzy i
umiejętności zdobytych podczas szkolenia) [22, s.  19]. Odnosząc się  do
doświadczenia  przedszkoleniowego –  należy  je  rozpoznać  oraz  docenić.
Bibliotekarz  powinien  traktować  uczestników  jako  osoby  z  dużym
potencjałem,  które  dzieląc  się  między  sobą  swoją  wiedzą  i
doświadczeniem, wzbogacają i przyspieszają proces uczenia się. Nie musi
on przyjmować  roli „wszystkowiedzącego eksperta”, lecz raczej doradcy,
moderatora,  który  uruchamia  w  osobach  uczących  się  możliwości
samodzielnego  rozwiązywania  problemów  [23,  s.  205].  Takie  podejście
bardziej motywuje starszych uczestników szkoleń do nauki oraz wpływa na
dobrą atmosferę, sprzyjającą współpracy [13, s. 32]. Poza tym, obserwując
opinie, przekonania i poznając doświadczenie osób dorosłych, bibliotekarz
uzyskuje  ważne  informacje,  które  warto,  aby  wykorzystał  w  procesie
kształcenia.  Odpowiednio przeprowadzone rozpoznanie i  analiza potrzeb
szkoleniowych  oraz  obserwacja  zachowań  w  bibliotece  tej  grupy
użytkowników  w  sposób  znaczący  poprawia  efektywność  kształcenia.
Określenie  wiedzy  wyjściowej,  oczekiwań  osób  szkolonych  oraz
pożądanych  rezultatów  owocuje  trafnością i  skutecznością
przeprowadzonego  szkolenia.  Po  zebraniu  tych  informacji  bibliotekarz



powinien  odwoływać  się  do  doświadczenia  uczestników  wedle  zasady
przechodzenia  od  znanego  do  nieznanego,  gdyż  podstawowym
mechanizmem uczenia się  jest  kojarzenie nowych rzeczy z już  znanymi
[11, s. 132].

Osoby  starsze  są  bardziej  zmotywowane  do  nauki,  jeśli  widzą
przydatność nabywanej  wiedzy  i  umiejętności.  Dlatego  też  niezmiernie
ważne  jest,  aby  bibliotekarz  umożliwił pojawienie  się  doświadczenia
poszkoleniowego.  Będzie  to  możliwe,  jeśli  program  szkolenia  będzie
odpowiedzią na indywidualne potrzeby osób dorosłych. Wspólne ustalanie
celów  i  zawartości  programu  szkolenia  (podczas  wspominanego  już
rozpoznania  i  analizy  potrzeb  szkoleniowych),  wzmacnia  wewnętrzną
motywację  uczestników, ich zaangażowanie oraz sprzyja zmianie postaw.
Dorośli  powinni  rozumieć  przydatność  i  wartość  nabywanej wiedzy oraz
rozwijanych umiejętności i  warto się  do tego odnosić podczas szkolenia,
wykorzystując  zasadę  wiązania  teorii  z  praktyką.  Bibliotekarz  powinien
pokazać możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym czy
zawodowym,  ponieważ  łączy  się  ona  z  kolejną zasadą  skutecznego
nauczania – zasadą  nauczania wielostronnego,  która zaleca, by obok
metod opartych na przyswajaniu wiedzy biernej, pamięciowej wprowadzić
metody nastawione na odkrywanie, przeżywanie i działanie praktyczne –
kształcące wiedzę  operatywną, pozwalającą na realizację  różnych zadań.
Chińskie  przysłowie  mówi:  „Powiedz  mi,  zapomnę.  Pokaż,  może
zapamiętam. Zaangażuj mnie w to, a zrozumiem” [2].

Starsi użytkownicy bibliotek akademickich potrzebują  zrozumiałego
wytłumaczenia,  czemu  ma  służyć  proponowane  podczas  szkolenia
ćwiczenie praktyczne. Wówczas należy pokazać celowość działań i starać
się stworzyć przyjazną atmosferę, w której będą czuli się bezpiecznie, bez
obawy przed ocenianiem. Poza tym ważna jest też forma wprowadzenia –
nie  należy  posługiwać  się tonem  rozkazującym,  lecz  posłużyć  formą
propozycji, tak by uczestnicy mieli poczucie,  że sami mogą  zdecydować,
czy  będą  brali  udział  w  danym  ćwiczeniu,  np.  zastosować  zwroty:
„Proponuję teraz...”, „Zachęcam do...”, „Zapraszam do...”.

Bibliotekarz,  poprzez  odpowiednie  pokierowanie  procesem
kształcenia, powinien umożliwić  strukturyzację  doświadczenia zdobytego
podczas  szkolenia  oraz  poza  nim.  Doświadczenie  zyskuje  wtedy  ramy,
osoba starsza uświadamia sobie i nazywa to, co odczuwa; dowiaduje się,
co jest bardziej, a co mniej przydatne. Tutaj także rola bibliotekarza polega
bardziej  na  wyzwalaniu  pewnych  reakcji  niż  dostarczaniu  konkretnych
rozwiązań.  Ma  zadawać pytania,  a  nie  podawać  gotowe  odpowiedzi,
stworzyć  warunki  do  wyrażania  pomocnej  informacji  zwrotnej  oraz
podsumować i uzupełnić obserwacje uczestników. Warto również, w miarę
możliwości, zaaranżować taką sytuację, by móc przetestować w praktyce
nabyte umiejętności [34, s. 114].

Nawet  najbardziej  starannie  dobrane  przez  bibliotekarza  treści
kształcenia  nie  zagwarantują  sukcesu  uczącym się  użytkownikom,  jeśli
treści  te  nie  będą  im  w odpowiedni  sposób  przekazywane.  Zadanie  to
spełniają  metody  kształcenia.  Dokonując  wyboru  metod  kształcenia
bibliotekarz  równolegle  podejmuje  decyzję  o  formach kształcenia.  Do
dyspozycji  ma  formę  audytoryjną,  zespołową  (grupową)  oraz
indywidualną.  Forma  audytoryjna  jest  podstawową  dla  prowadzenia



wykładu,  grupowa  –  dla  prowadzenia  ćwiczeń  i  dyskusji  (spełnia  też
niebagatelną dla starszych osób funkcję afiliacyjną, zabezpieczającą przed
poczuciem samotności). Warto zwrócić też większą uwagę na indywidualne
formy pracy ze względu na duże zróżnicowanie osób starszych.

Wydaje się, że spośród czterech grup metod kształcenia (opartych
na  słowie,  obserwacji,  praktycznych,  problemowych)  szczególnie
przydatne  współcześnie  dla  kształcenia  kompetencji  informacyjnych
seniorów są metody oparte na słowie. Pokolenie osób w wieku 55 i więcej
lat  jest  pokoleniem  wykształconym  przede  wszystkim  poprzez  słowo
(pisane i mówione). Odwołanie się w kształceniu do doświadczeń seniorów
oraz ich przyzwyczajeń powinno ułatwić ponowne podjęcie roli uczącego
się oraz zmniejszyć obawy, jakie mogą pojawić się w kontekście wymagań
edukacyjnych.

Najbardziej  popularną  metodą  kształcenia  opartą  na  słowie  jest
wykład. Jednakże okazuje się, że seniorom trudniej jest zapamiętać treści
wysłuchane  niż  widziane.  Tym  niemniej  tekst  wykładu  w  formie
papierowej, rozdawany po zakończeniu szkolenia mógłby wspierać efekty
procesu nauczania. Jest to tym bardziej uzasadnione, jeśli uwzględni się
spadającą  z  wiekiem  szybkość  pisania,  co  w  konsekwencji  nie  pozwoli
zanotować dokładnie przekazywanych treści. Tempo mówienia może także
zmniejszyć  efekty  przyswajania  treści,  ponieważ  starsze  osoby  gorzej
zapamiętują  informacje  prezentowane  pospiesznie.  Nie  warto  zatem
mówić szybciej tylko dlatego, żeby zrealizować zaplanowane cele. Nie bez
znaczenia dla przyswojenia treści szkolenia jest składnia wypowiadanych
zdań. Im bardziej jest ona złożona, zdania są dłuższe, tym większe różnice
obserwuje  się  w  ich  odtwarzaniu  między  grupami  młodych  i  starszych
osób.  Z  kolei  dwuznaczne  treści  wywołują  trudności  związane  ze
sformułowaniem  wniosków,  jakie  z  nich  wynikają.  Stąd  ważna  jest
jednoznaczność i  czytelność treści prezentowanych podczas wykładu. W
kształceniu seniorów wykłady są na ogół krótsze niż wykłady akademickie i
połączone z dyskusją, w której uczestniczą wszyscy słuchacze. Stwarza to
większą  możliwość  zapamiętania  treści  (jest  ich  mniej)  i  lepszego  ich
zrozumienia poprzez przedyskutowanie z bibliotekarzem tych, które budzą
wątpliwości słuchaczy. Dyskusja pozwala również odwołać się do własnych
doświadczeń i osobistej wiedzy uczestników szkolenia.

W  doborze  metod  nie  można  jednak  pomijać  ograniczeń,  jakie
pojawiają  się  wraz  z  wiekiem,  wynikających  z  pogarszania  się  dwóch
podstawowych  dla  odbioru  treści  zmysłów:  wzroku  i  słuchu.  Zmiany
regresywne dotyczące  tych  zmysłów  zaczynają  się  już  we  wczesnej
dorosłości i postępują, w różnym tempie u poszczególnych osób, do końca
życia. Trudności uczącym się może nastręczać zmniejszająca się ostrość
wzroku.  Wielkość  czcionki  powszechnie  używana  w  druku  (rozmiar  12)
będzie  dla  wielu  starszych osób  trudna do  odczytania.  Poza  wielkością
czcionki  istotny okazuje się także jej  kształt – bardziej  ozdobna sprawia
kłopoty seniorom. Trudności sprawia również tekst, w którym wprowadza
się fragmenty pisane inną czcionką czy innym kolorem. Najprościej zatem,
mimo estetycznego wyglądu, nie wprowadzać różnych krojów czcionek, w
tym  szczególnie  ozdobnych,  ponieważ  obniżenie  zdolności  akomodacji
(dostosowywania  ostrości  widzenia  obiektów  z różnych  odległości),
ostrości  widzenia  (zdolności  wyraźnego  widzenia  z  odległości),  czy



podwyższenie  się  progu  widzenia  (stąd  konieczność  bardzo  dobrego
oświetlenia),  może  skutkować  niedokładnym  oglądem  prezentowanych
treści  i  fragmentaryczną  wiedzą  na  ich  temat.  Zatem  najbardziej
popularne  współcześnie  środki  w  formie  obrazów  w  prezentacjach
multimedialnych, ze względu na funkcjonowanie wzroku, powinny spełniać
pewne warunki [6, s. 138]. Utrata ostrości widzenia wymaga stosowania
bardzo kontrastowych obrazów, np. czarnych liter na białym tle (a nie np.
na  szarym)  oraz  grubych  linii,  ze  względu  na  obniżoną  akomodację.
Problemy  z  ostrością  widzenia  pogłębiają  się  dodatkowo,  jeśli
prezentowane  obrazy  są  w  ruchu,  stąd  też  należy  rezygnować  ze
stosowania schematów prezentacji wprawiających w ruch napisy lub inne
elementy.  Pojawiające  się  zmiany  w  percepcji  kolorów  nie  pozwalają
odróżniać barw zielonej, niebieskiej i purpurowej, natomiast nie zauważa
się  analogicznych  zmian  w  widzeniu  barw  czerwonej,  pomarańczowej  i
żółtej  (tzw.  ciepłe  kolory  są  dobrze  rozróżniane).  Zmiany  w  percepcji
ograniczają  spektrum stosowanych  kolorów,  wykluczając  wielobarwność
obrazów.  Zmniejsza  się  także  pole  widzenia  związane  z  dość  poważną
utratą widzenia peryferycznego oraz znacznie mniejszą utratą widzenia w
pionie.  Zatem  wszystkie  ważne  treści  muszą  znaleźć  się  w  centrum
obrazu.  Umieszczanie treści  na całej  powierzchni  slajdu nie  jest  z  tego
powodu  wskazane.  Wydłużający  się  czas  przetwarzania  bodźców
wzrokowych  wymaga  dłuższej  ekspozycji  obrazu.  Czas  ten  wydłuża  się
znacznie, kiedy obraz jest niewyraźny. Prozaiczną sugestią wydawać się
może zadbanie o dobre oświetlenie pomieszczenia, w którym prowadzony
jest  proces  kształcenia  (ze  względu  na  utratę  ostrości  widzenia),
powstrzymywanie  się  od  nagłego  gaszenia  światła  (maleje  zdolność
adaptacji do ciemności, wzrok dłużej się do niej przyzwyczaja) lub nagłego
włączenia  mocnego  oświetlenia.  Ponieważ  osoby  starsze  korzystając  z
komputera często używają soczewek progresywnych, należy także zwrócić
uwagę na wysokość krzeseł oraz ich odległość od monitora [40, s. 25].

W pomieszczeniu,  w którym prowadzone są szkolenia  biblioteczne
dla seniorów, sumują się „zwykłe” dźwięki, a już niewielki szum staje się
często  przeszkodą  nie  do  pokonania.  Także  cichy  szept  pomiędzy
uczestnikami szkolenia oddziałuje już negatywnie na to,  jak wiele treści
dotrze  do  uczących  się.  Bibliotekarz  prowadzący  szkolenie  powinien
zwracać  uwagę  na  naturalne  odgłosy  w  sali,  ponieważ  to  właśnie
komputery  i  urządzenia  do  projekcji  powodują  najczęściej  zagłuszające
dźwięki. Mogą one zostać zminimalizowane, jeżeli np. komputery zostaną
ustawione poza salą, a nie na blatach, przy których siedzą biorący udział w
szkoleniu. Seniorom z zaburzeniami słuchu można pomóc zminimalizować
ich problemy poprzez optymalny wybór miejsca do siedzenia. W tym celu
przed  rozpoczęciem szkolenia  należy  zwrócić  uwagę,  gdzie  będzie  stał
prowadzący je  bibliotekarz,  czy będzie  on używał  mikrofonu  oraz gdzie
zostaną ustawione urządzenia głośno pracujące [19, s. 183]. W przypadku
osób starszych wyraźna wymowa, powtarzanie pytań i komentarzy, częste
zapewnienia, że wszyscy będą dokładnie wszystko słyszeć oraz unikanie
wypowiadania  się  będąc  odwróconym  tyłem  do  słuchaczy,  nabierają
szczególnego  znaczenia.  Należy  również  podkreślić,  że  ludzie  starsi
potrzebują  więcej  czasu,  aby  przyjąć,  a  w  dalszej  kolejności  przyswoić
sobie  nowe  informacje  [4].  Gorzej  słyszane  są  dźwięki  o  wysokich



częstotliwościach  (stąd  też  samogłoski  mogą  być  nierozróżnialne,  co  w
konsekwencji  utrudni  rozumienie  mowy).  Osłabiona  zdolność  do
zlokalizowania  źródła  dźwięku,  utrudniony  odbiór  dźwięków  w  hałasie
także  nie  ułatwiają  korzystania  z  prezentacji  materiału  dźwiękowego.
Zaburzenia  słuchu  wymagają  unikania  podczas  przeprowadzania  zajęć
hałasu  oraz  eliminowania  konkurencyjnych  dźwięków.  Pogarszającą  się
słyszalność  dźwięków  o  wysokich  częstotliwościach  zwiększa  w
indywidualnych  przypadkach  tzw.  zjawisko  podkręcania  głośności.
Wówczas dźwięki o wyższej częstotliwości są słyszane jako głośniejsze niż
są  w  rzeczywistości,  a  ich  odbiór  staje  się  dla  słuchacza  bolesny  oraz
zniekształcony.  Dodatkową uciążliwością  w odbiorze  treści  u  niektórych
osób  może  być  szum  w  uszach,  zagłuszający  niektóre  dźwięki.  Duża
złożoność dźwięków staje się kolejnym utrudnieniem w rozumieniu mowy,
dlatego  bibliotekarz  szczególnie  powinien  zadbać  o  wysoką  jakość
mówienia  (wyraźne  wypowiadanie  poszczególnych  słów,  odpowiednie
akcentowanie,  przerwy).  Ogólnie  pogarszający  się  słuch  wymaga
wzmocnienia  głosu  bibliotekarza  prowadzącego  zajęcia,  szczególnie  w
formie audytoryjnej, poprzez zastosowanie mikrofonu. Osoby starsze wolą
wykonywać  zadania  wymagające  w  większym   stopniu  zaangażowania
uwagi  wzrokowej  niż  słuchowej  oraz  koncentrować  się  na  małym
fragmencie pola widzenia, a nie na całym obrazie.

Podkreślić należy trzy główne strategie, które uwzględnić powinien
bibliotekarz przygotowujący szkolenie dla seniorów:

 usuwanie  z  tekstu  znamion  stylu  naukowego,  czyli  zmniejszanie
ilości  niezrozumiałych  pojęć  i  terminów  naukowych,  próby  ich
wyjaśniania, zastępowanie językiem bardziej obrazowym;

 wprowadzanie  do  tekstu  znamion  stylu  potocznego:  stosowanie
porównań, wprowadzanie obrazu,  świadome kierowanie  narracją  z
odwoływaniem się do doświadczeń edukacyjnych i wiedzy potocznej
słuchaczy;

 komercjalizacja  tekstu:  dostarczanie  wiedzy  mającej  znamiona
nowości i przełomowości [34].
W  procesie  kształcenia  kompetencji  informacyjnych  starszych

użytkowników  biblioteki,  bibliotekarz  przestrzegać  powinien  również
określonych  norm  postępowania,  nazywanych  w  dydaktyce  zasadami
kształcenia.

Zasada  przestrzegania  wysokiej  jakości  edukacji  wynika  z
poważnego  traktowania  seniorów  w  rolach  uczniów,  a  także  z  krótkiej
perspektywy czasowej przyszłości (w porównaniu z przeżytymi już latami
życia) i brakiem czasu na poprawianie błędów w kształceniu (starsi ludzie
nie mogą pozwolić sobie na marnowanie czasu). Świadomość uczestnictwa
w edukacji najwyższej jakości czyni jej uczestników osobami szczególnymi,
niejako „wybranymi” spośród wielu im podobnych (w tym samym wieku).
Pozwala  zatem  budować  pozytywny  wizerunek  samych  siebie  w
odniesieniu do swojej kategorii wiekowej.

Zasada  częstego  odwoływania  się  do  doświadczeń  życiowych
seniorów pozwala wykorzystać doświadczenia jako istotne źródło wiedzy i
uświadomić uczącym się jego wartość. Nie zawsze starsi ludzie doceniają
wagę  i  znaczenie  swoich  umiejętności,  zdobywanie  wiedzy  kojarząc



wyłącznie  z  procesem  nauczania  i  przekazywania  wiedzy  przez  osoby
kompetentne.

Zasada temporalności wynika z faktu wydłużania się wraz z wiekiem
czasu  reakcji  osób  starszych  (dłuższego  wykonywania  zadań
intelektualnych  –  przyswajania,  przetwarzania  i  przypominania
wiadomości). Zasada ta oznacza konieczność przeznaczenia większej ilości
czasu na wszystkie czynności wykonywane przez seniorów oraz zwolnienie
tempa pracy bibliotekarza i dostosowanie go do możliwości uczących się
(im starsi słuchacze, tym więcej czasu potrzebują).

Zasada  pozytywnego  oceniania  efektów  kształcenia  wynika  z
dbałości  o  poziom motywacji  do  uczenia  się  seniorów oraz  dążenia  do
budowania  pozytywnego  obrazu  siebie  (wzmacniania  poczucia  własnej
wartości).  Trzeba  jednak  przestrzegać  konieczności  wiarygodnego
oceniania  i  powstrzymywania  się  od  nadmiernego  nagradzania  (nie  za
często i nie za każde drobne osiągnięcie), aby nie stwarzać wrażenia, że
nie jest ono istotne (bo i tak zostanie to pozytywnie ocenione) [15].

Zasada uwzględniania  kondycji  fizycznej  i  stanu zdrowia  seniorów
oznacza szczególną troskę o warunki kształcenia (bezpieczeństwo podczas
zajęć) oraz niepodejmowanie czynności sprzecznych z zasadami higieny
pracy  umysłowej  (nie  przeciążanie  organizmu).  Ważne  byłoby  zatem
organizowanie  krótkich  jednostek  dydaktycznych,  przedzielonych
przerwami  pozwalającymi  zmienić  pozycję  ciała,  poprzez  stymulowanie
ruchu.

Celowość  wyżej  określonych  zasad  kształcenia  seniorów  nie  jest
kwestią  zamkniętą,  ale  propozycją  do  przedyskutowania.  Zasadnym
wydaje się natomiast podjęcie kwestii planowania i realizowania procesu
kształcenia  seniorów  zgodnie  z  ich  możliwościami  intelektualnymi,  a  w
efekcie  wypracowanie  metodyki  kształcenia  osób  starszych,  jeśli  ich
edukacja w bibliotece ma być traktowana poważnie.

Poprawne  zrealizowanie  procesu  kształcenia  wymaga  od
bibliotekarza dokonania  oceny efektów kształcenia. Efekty kształcenia
seniorów są zróżnicowane ze względu na znacznie większą różnorodność
jakościową  potencjału  intelektualnego  starszych  osób.  Problemem
wymagającym rozstrzygnięcia jest pytanie: czy i  w jaki sposób dokonać
oceny  osiągnięć  edukacyjnych  starszych  użytkowników  bibliotek?
Rezygnacja  z  oceny  efektów kształcenia  nie  pozwala  wykorzystać  tego
faktu dla wzmocnienia motywacji edukacyjnej seniorów, a w konsekwencji
wzmocnienia poczucia ich wartości. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ
starsi ludzie mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności.

Uczucie  strachu  oraz  obawa  przed  przyjściem  do  biblioteki
spowodowane są przekonaniem o braku umiejętności skorzystania z usług
bibliotecznych.  Jest  to  również  przyczyna  dla  której  w  obawie  przed
ośmieszeniem  starsi  użytkownicy  bibliotek  nie  stawiają  pytań,  które
mogłyby pomóc w rozwiązaniu ich problemów [33, s. 62]. Pojawienie się w
bibliotekach  mediów elektronicznych  jeszcze  zaostrzyło  ten problem.  W
przeciwieństwie do katalogów kartkowych, które w zasadzie w większości
placówek  wyglądają  podobnie,  katalogi  komputerowe  przybierają  różne
formy,  co według  Esther Grassian,  prowadzi  do technofobii  [11,  s.  91].
Użytkownicy  z  obawy  przed  ośmieszeniem nie  są  w  stanie  obsługiwać
komputera  oraz  przyswoić  sobie  zasad  jego  obsługi.  Program  szkoleń



bibliotecznych dla seniorów umożliwiać powinien swobodne korzystanie z
dobrodziejstw  przyswajania  wiedzy  za  pomocą  cyfrowych  technik
komunikacyjno-informacyjnych,  celem  pełnego  uczestnictwa  generacji
55+ w społeczeństwie informacyjnym.

Ponieważ często  starsi  użytkownicy  szukający  informacji  czują  się
przytłoczeni ogromną ich ilością opuszczają bibliotekę [29]. W jaki sposób
zatem bibliotekarze mogą przeciwdziałać tym obawom?

Pierwszym  istotnym  czynnikiem  jest  przyjazna  obecność
bibliotekarza. Powinien on  wyraźnie zasygnalizować, że zadawanie pytań
jest  pożądane,  a  obawa  przed  tym  nieuzasadniona.  Praca  w  parach  i
możliwości  wielokrotnego  powtarzania  materiału  przed  wprowadzeniem
nowych treści  są również pomocne. Esther Grassian, w celu zmniejszenia
tych  obaw,  zaleca  stosowanie  podczas  szkoleń  prezentacji
multimedialnych,  prezentujących  poszczególne  etapy  procesu
wyszukiwania  informacji  oraz  towarzyszące  im  emocje,  akcentując  tym
samym,  że  uczucia,  takie  jak  niepewność  czy  zwątpienie  mogą
towarzyszyć  każdemu  użytkownikowi.  Ta  demonstracja  normalności
odczuć podczas wyszukiwania informacji, ma na celu  zmniejszenie barier
warunkowanych  strachem  i  obawą,  co  pomóc  ma  użytkownikom  w
szybszym przyswojeniu nowych umiejętności i  koncepcji  [11, s. 93].  Dla
wielu  seniorów,  dominacja  języka  angielskiego  w  terminologii
komputerowej oraz Internecie stanowi kolejną przeszkodę, która ma wpływ
na  efektywność  procesu  nauczania  i  uczenia  się.  Jeśli  to  możliwe
angielskojęzyczne  pojęcia  powinny  zostać  przetłumaczone  i  wyjaśnione
oraz zastąpione przez terminy w języku polskim (np. „powrót” lub „krok
wstecz”  zamiast  „Backspace”).  Godnym  polecenia  jest  również
przygotowanie  słowniczka,  który  będzie  wykorzystywany  jako  materiał
poglądowy.

Kształcenie seniorów –  użytkowników bibliotek w wykorzystywaniu
źródeł informacji powinno opierać się o następujące zasady:

 uczenie się trzeba skupić wokół problemów;
 uczenie się  musi się  opierać  na dotychczasowych doświadczeniach

uczącego się;
 zdobywanie wiedzy i  doświadczenia  musi  mieć  znaczenie  życiowe

dla uczącego się;
 w  nauczaniu  jest  potrzebna  swoboda,  entuzjastyczna  postawa

uczącego się,  wzmocniona uznaniem społecznym podtrzymującym
wysiłek i uczuciowy stosunek uczącego się;

 cele  kształcenia  muszą  być  wysuwane  (lub  akceptowane)  przez
uczącego  się,  a  podejmowana  przez  niego  praca  właściwie
zorganizowana;

 uczący się  musi się  orientować  w postępach w osiąganiu celu oraz
mieć możliwość regulowania wysiłku.
Nowoczesne  technologie,  wyposażenie  w  komputery,  dostęp  do

Internetu, cyfrowe katalogi książek, książki w wersji mówionej na płytach
CD i tradycyjne, mówiąc półżartem, analogowe książki – wszystko to jest i
może się znajdować w bibliotece. Ale biblioteki w swych zasobach mają
jeszcze coś – ludzi, rzeszę bibliotekarzy. Całe technologiczne zaplecze, nie
działa  bez  ludzi  i  nie  służy  nikomu  innemu,  tylko  ludziom.  To  relacje
międzyludzkie  stanowią  klucz  do  zachęcenia  seniorów do korzystania  z



książek,  wymiany  poglądów,  poszukiwania  kolejnych  pozycji,
komunikowania się z innymi. Osoby starsze mogą mieć trudniejszy dostęp
do książek i nowoczesnych technologii, ale osoba pracująca w bibliotece
może ten dystans, a nawet swoiste wykluczenie, zmniejszyć. Ważne, by
pamiętać, że to relacja z drugim człowiekiem najlepiej pozwala zrozumieć
innego człowieka. Nieważne, jakie medium zostanie użyte do nawiązania
tej  specyficznej  więzi.  Biblioteki  mogą  przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu  osób  starszych  poprzez  ułatwianie  dostępu  do  zbiorów  i
usług  bibliotecznych,  podejmowanie  działań  na  rzecz  aktywizacji  tych
grup,  ich  integracji  z  innymi  członkami  społeczeństwa,  edukację  i
rozwijanie  się  zainteresowań  oraz  przeciwdziałanie  wykluczeniu
cyfrowemu.

Rola bibliotekarzy w zakresie kształcenia i aktywizacji osób starszych
oraz  pomocy  im  zależy  od  potrzeb  środowiska,  możliwości,  jakimi
dysponuje  biblioteka,  i  innych,  wspomnianych  już  uwarunkowań.
Bibliotekarze  mogą  pomagać  seniorom  w  określaniu  ich  potrzeb
rozwojowych, uczyć, jak wykorzystywać dostępne zasoby i środki do nauki,
dzielić się własnymi doświadczeniami, a także zachęcać osoby starsze do
udziału w adresowanych do nich szkoleniach.

Większość  seniorów nie  pracuje  i  nie  uczy  się,  dlatego  biblioteka
może  być  dla  nich  najbardziej  przyjaznym  środowiskiem  poznawania
nowych  form  jako  miejsce  aktywizacji  twórczej,  integracji
międzypokoleniowej i edukacji w zakresie obsługi nowych mediów.

Biorąc pod uwagę ogrom informacji, kompetencje informacyjne stają
się swoistą busolą w „żegludze po wiedzę”, jednym z priorytetowych celów
edukacyjnych użytkowników bibliotek generacji 55+, a biblioteka wydaje
się  idealnym  miejscem,  w  którym  seniorzy  mogą  realizować  swoje
zainteresowania.  Ponieważ  ustawicznie  wzrasta  poziom  wykształcenia
starszych  populacji  oraz  poprawia  się  stan  zdrowia  i  kondycja  fizyczna
ludności, a w konsekwencji wydłuża się przeciętna długość życia, można
się spodziewać sukcesywnie wzrastającej liczby seniorów dobrze i bardzo
dobrze wykształconych, co stwarza szansę dla bibliotek akademickich, na
przyjmowanie  w  przyszłości  coraz  większej  liczby  użytkowników  lepiej
przygotowanych do samodzielnej pracy umysłowej, co sprawi że seniorzy
odwiedzający biblioteki tworzyć będą elitę intelektualną w swojej grupie
wiekowej.
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Beata Żuber1

Od bibliotekarza tradycyjnego do bibliotekarza
hybrydowego.

Zmiana wizerunku współczesnego pracownika biblioteki

Postęp technologiczny, jaki przypadł na dwie ostatnie dekady XX w.,
nie  pozostał  bez  wpływu  na  wiele  dziedzin  życia,  w  tym  także  na
działalność  biblioteczną.  Bibliotekom  przypisuje  się  ważną  rolę  w
budowaniu  tzw.  społeczeństwa  informacyjnego.  Oblicze  współczesnych
bibliotek  zmienia  się  zarówno w wyniku automatyzacji  i  komputeryzacji
wewnętrznych  procesów  bibliotecznych,  jak  i  zmiany  sposobów
korzystania  z  bibliotek  przez  użytkowników  [23,  s.  82].  Zastosowanie
nowych  technologii  w  bibliotekarstwie  zaowocowało  powstaniem
bibliograficznych  baz  danych,  systemów  bibliotecznych  i  serwisów
informatycznych online, udostępniających zbiory własne bibliotek i innych
instytucji [12, s. 9].

Automatyzacja  procesów  bibliotecznych,  powstanie  dysków
optycznych  oraz  rozwój  sieci  telekomunikacyjnych,  otworzyły  przed
bibliotekami  nowe  możliwości  w  zakresie  zarządzania  i  udostępniania
zbiorów, a problem fizycznego oddalenia odbiorcy informacji od jej źródła i
szybkość  przekazu  zaczęły  tracić  na  znaczeniu.  Współczesne  biblioteki
stworzyły użytkownikom szerokie możliwości dostępu do informacji, takie
jak  m.in.:  zdalne  przeglądanie  katalogów  i  zbiorów  elektronicznych,
zamawianie  podręczników,  analizy  konta,  zadawanie  pytań  i  wysyłanie
formularzy.  Wraz  ze  zmianą  oblicza  bibliotek,  zmienia  się  również
wizerunek  współczesnego  bibliotekarza.  Następuje  przewartościowanie
tegoż wizerunku oraz modyfikacja kierunków działania w coraz to nowej
rewolucyjnej rzeczywistości technicznej.

Wiedza i wymagania stawiane bibliotekarzowi przed laty różnią się
zdecydowanie od tych, które posiada dzisiaj. Przemiany we współczesnym
bibliotekarstwie  zmusiły  pracowników  bibliotek  do  poznania  nowych,
komputerowych  technologii,  a  tym  samym  do  ścisłej  współpracy  z
informatykami,  co  po  raz  kolejny  rozszerzyło  granice  zawodu.  Coraz
bardziej  zaawansowana  umiejętność  obsługi  komputera  oraz  obsługa
urządzeń  peryferyjnych,  wykreowały  nowe  specjalizacje,  a  wraz  z  nimi
nowe  kompetencje.  Rozszerzeniu  ulegają  role  specjalistów  z  dziedziny
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Do ich zadań należy m.in.:

 szkolenie użytkowników informacji,
 selekcja  źródeł  informacji,  ocena jakości  informacji  oraz tworzenie

strategii wyszukiwawczych,
 świadczenie zdalnie usług informacyjnych za pomocą sieci,
 zarządzanie zbiorami informacji i wiedzy,
 archiwizacja i sieciowe udostępnianie dokumentów i informacji,
 tworzenie serwisów informacyjnych oraz baz danych [4, s. 20].
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Według  słów  Jacka  Wojciechowskiego  mnogość  technologii  i
specjalności  procesualnych  oraz  bogactwo  zakresowe  spowodowało
gigantyczny  rozrzut  specjalizacji  w  obrębie  bibliotekarstwa,  tak
technologicznych  jak  i  zakresowo-przedmiotowych.  Względna
jednorodność  zawodu  jest  więc  trudna do  zachowania.  Wraz  z  końcem
dominacji  pisma  zaistniała  komunikacja  elektroniczna,  a  wraz  z  nią
zmieniła  się  główna  rola  biblioteki  [26,  s.  33].  Dokonujące  się  zmiany,
zarówno wewnątrz profesji jak i w jej otoczeniu, spowodowały rozszerzenie
się obszaru tego zawodu, powstało wiele nowych specjalizacji, stanowisk
oraz megaspecjalności.

Koncepcja  nowego  bibliotekarstwa  wiąże  się  ze  sferą  usług
biblioteczno-informacyjnych.  Pojawiają się więc nowe wymagania wobec
pracowników działów usługowych. Współcześni bibliotekarze coraz częściej
spełniają  wiele  ról,  są:  menedżerami,  badaczami,  planistami,
budowniczymi  zbiorów,  członkami  zespołu,  osobami  rozwiązującymi
problemy,  ekspertami  w  swojej  dziedzinie  oraz  nauczycielami  i
zdobywającymi  wciąż  nową  wiedzę  i  nowe  umiejętności  uczniami,  ale
przede wszystkim przewodnikami po zasobach informacyjnych [15, s. 147-
148].

Współczesny bibliotekarz powinien być fachowcem z wielu dziedzin,
posiadającym „meta wiedzę” i „meta umiejętności”, które pozwalają mu
pełnić  rolę  przewodnika  i  doradcy,  a  co  za  tym  idzie  stworzyć  nowe
możliwości  działalności  biblioteki.  Bibliotekarz  jako  osoba  mobilna,
uniwersalna, elastyczna i gotowa do podjęcia wyzwań, stara się sprostać
nałożonym na niego dodatkowym obowiązkom, które wymagają otwartej
postawy  wobec  współczesnego  środowiska  i  jego  wymagań.  Wobec
zachodzących  dynamicznych  zmian,  rosnących  potrzeb  informacyjnych
społeczeństwa, czy też nowych wyzwań zawodowych, jak np. zarządzanie
zasobami cyfrowymi, już samo podjęcie pracy w nowoczesnej organizacji
jest tożsame z podjęciem nauki. Stąd zaistniała konieczność ustawicznego
dokształcania  oraz  powoływania  nowych  stanowisk  w  bibliotekach.
Pojawiają się też nowe pojęcia czy trendy:

 bibliotekarz uczący się,
 broker informacji,
 bibliotekarz systemowy,
 bibliotekarz dziedzinowy,
 bibliotekarz hybrydowy.

To tylko niektóre z pojęć, które zaistniały w ostatnim czasie.
Nowe  stanowiska  pracy  tworzy  się  w  bibliotekach,  w  których

dotychczasowa  struktura  organizacyjna,  opierająca  się  na  tradycyjnych
procedurach  czy  funkcjach  bibliotecznych,  uległa  przekształceniu,
najczęściej w wyniku zmian związanych z komputeryzacją.

Współczesne przemiany techniczne, technologiczne i organizacyjne
sprawiają,  że  wiedza  zawodowa  musi  być  wciąż  aktualizowana  i
uzupełniana.  Funkcjonowanie  zawodowe  bibliotekarzy  wymaga  ciągłego
kształcenia,  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego,  aby  mogli  oni
sprostać wzrastającym wciąż wymaganiom na stanowiskach pracy.

Trzy najważniejsze cechy dobrego pracownika biblioteki w obecnej
sytuacji  to:  otwartość  na  zmiany,  wykształcenie,  zaangażowanie  [23,  s.
110]. Tworzą one kanwę bibliotekarza proaktywnego. Pozostałe cechy są



składnikami  triady  cech  podstawowych:  zaangażowanie  daje  wymierne
rezultaty, o ile poparte jest pracowitością i skrupulatnością, otwartość na
zmiany  i  skorelowana  z  nią  gotowość  do  samodoskonalenia  i  rozwoju
wymaga  m.in.  lojalnego  respektowania  pozycji  tych,  którzy  te  zmiany
umożliwiają. Poza tym najbardziej pożądaną obecnie cechą u modelowego
pracownika biblioteki jest otwartość na zmiany. Podkreślenie tej cechy jest
zapowiedzią  przyspieszenia  procesu,  który  stopniowo  dostosowuje
biblioteki do kryteriów organizacji uczącej się.

Bibliotekarz  uczący się stanowi  kluczową wartość biblioteki.  To
osoba nastawiona na systematyczny rozwój. Ważna jest jego rola w całym
systemie  bibliotecznym  oraz  w  procesie  tworzenia  biblioteki  jako
organizacji  uczącej  się  [11,  s.  3-6].  Wiedza  wzbogacana  i  rozwijana  w
sposób  ciągły,  udostępniana  innym  pracownikom,  a  w  rezultacie  całej
organizacji, jaką jest biblioteka, umożliwia jej dyfuzję. Każdy bibliotekarz,
który  zdobywa  wiedzę  i  potrafi  się  nią  dzielić,  uczestniczy  w  procesie
tworzenia  biblioteki  jako  organizacji  uczącej  się.  Bibliotekarz  otrzymuje
informacje z otoczenia zewnętrznego, w skład którego mogą wchodzić inne
biblioteki, instytucje naukowe, potencjalni użytkownicy, rynek księgarski,
rynek  wydawniczy,  władza  samorządowa,  prawo  biblioteczne  i
okołobiblioteczne oraz informacje z otoczenia wewnętrznego, do którego
należą m.in. współpracownicy (w tym przełożeni) i użytkownicy biblioteki.
W  następnym  etapie  bibliotekarz  analizuje  i  przetwarza  zdobyte
informacje, a potem wartościuje swoją „nową wiedzę”, wzbogacającą jego
dotychczasowe zasoby osobiste i określa w ten sposób wiedzę użyteczną
dla biblioteki, następnie dzieli się nimi ze współpracownikami. W rezultacie
informacja wykorzystywana jest przez bibliotekę, czyli tworzone są nowe
zasoby  wiedzy.  Ważne  jest,  aby  biblioteka  jako  organizacja  ucząca  się
stwarzała  pracownikom  możliwości  zdobywania  informacji,  które  po  jej
przetworzeniu stają się wiedzą użyteczną dla niej samej. Ponadto powinna
zapewniać sprawnie działający system komunikowania się i informowania.

Każdy  z  pracowników  biblioteki  może  stać  się  bibliotekarzem
uczącym  się,  umiejętnie  zmotywowanym  do  procesu  permanentnego
uczenia, który ma wpływ na działania innych.  Dla bibliotekarza uczącego
się istotna jest motywacja wewnętrzna, samozadowolenie i satysfakcja z
osiąganych  celów,  zdobywanej  wiedzy  i  umiejętności,  które  służą
podwyższaniu  jakości  usług  i  zadowoleniu  użytkowników.  Ważne  jest
bowiem,  żeby  pracownicy  świadomi  byli  faktu,  iż  procesy  uczenia  się
sprzyjają nie tylko ich indywidualnej samorealizacji, ale również składają
się  na  całościowy  proces  uczenia  się  organizacji  i  innych
współpracowników,  wpływają  też  na  efektywność  i  jakość  usług
informacyjno-bibliotecznych.  Bibliotekarza  uczącego  się  cechuje
kompleksowe podejście do samego siebie i otoczenia oraz silne poczucie
celu,  czyli  świadomość tego,  że to,  co  robi,  jest  ważne dla  niego i  dla
innych. Cechuje go także szacunek dla cudzych poglądów i gotowość do
wymiany pomysłów z innymi, łatwość nawiązywania kontaktów, postawa
proinnowacyjna, a także zamiłowanie do pracy.

Pracownik  biblioteki  uczącej  się  jest  nastawiony  na  ciągły  proces
zdobywania wiedzy, który zakłada łączenie trzech procesów uczenia się:
tradycyjnego, empirycznego i cybernetycznego. Tradycyjne i empiryczne
uczenie się jest realizowane przez poszczególnych bibliotekarzy, natomiast



uczenie cybernetyczne to proces zespołowy. W tradycyjnym uczeniu się
nacisk położony jest na zwiększanie kompetencji pracowników poprzez ich
udział  w  kursach  i  konferencjach,  a  także  czytanie  literatury  fachowej,
przegląd  fachowych  serwisów  internetowych  związanych  z  zawodem
bibliotekarza,  uzupełnianie  wykształcenia  np.  w  ramach  studiów
podyplomowych. Ten proces uczenia się jest realizowany przez kształcenie
instytucjonalne  i  samokształcenie  dzięki  przekazywaniu  wiedzy  między
pracownikami. Empiryczne uczenie się zakłada zwiększanie kompetencji
przez  praktyczne  działanie,  zdobywanie  doświadczenia,  usprawnianie
pracy.  Jedna  z  teorii  uczenia  się  traktuje  doświadczenie  jako  podstawę
budowania  własnych  zasobów  wiedzy.  Uczenie  cybernetyczne
(systemowe)  odnosi  się  do  rozwijania  umiejętności  kompleksowego
myślenia  o  organizacji  i  kierunkach  jej  rozwoju,  widzenia  i  rozumienia
zasad jej funkcjonowania jako całości i ich ewentualnego kwestionowania
oraz proponowania zmian.

Biblioteka jako organizacja ucząca się powinna zgłębiać tajniki relacji
rynkowych, a wiedza bibliotekarzy na temat grup użytkowników biblioteki
może stanowić istotny element jej sukcesu, może też wzmocnić wizerunek
instytucji  w otoczeniu wewnętrznym i  zewnętrznym oraz być szansą na
przyszły  rozwój.  Potencjał  tkwi  w  ludziach.  W  organizacji  takiej  jak
biblioteka, wykwalifikowani pracownicy są podstawowym zasobem, który
integruje  wszystkie  inne  wartości.  Systematyczne  zdobywanie  wiedzy
przez  bibliotekarzy  ma  istotny  wpływ  na  jakość  realizowanych  usług
biblioteczno-informacyjnych  oraz  na  skuteczne  zaspokajanie  potrzeb
użytkowników biblioteki.

Nowa  specjalizacja  –  broker  informacji,  którą  kilka  lat  temu
opisywał Artur Jazdon [9, s. 100], zajmuje się głównie nawigacją w świecie
informacji.  Początkowo  osoby,  które  ją  wykonywały  nazywano
nawigatorami,  maklerami  informacji,  czy  menedżerami  wiedzy.  Według
jednej  z  definicji  broker  informacji  to  specjalista  pośredniczący  w
udzielaniu  wszelkiego  rodzaju  informacji,  nie  tylko  je  wyszukujący  i
dostarczający,  ale  potrafiący  także  dokonać  weryfikacji,  uporządkować,
ocenić, skategoryzować. Jest to osoba, która na zadane przez użytkownika
pytanie nie odpowie listą stron wyrzuconych przez wyszukiwarkę, ale poda
informację kompetentnie opracowaną i przygotowaną. Broker gwarantuje,
że udzielona odpowiedź nie tylko odpowiada na zadane pytanie, ale jest
też  najwyższej  jakości.  Ciągle  trwają  dyskusje  czy  broker  to  „zwykły”
bibliotekarz  czy  pracownik  informacji.  Jedno  jest  pewne  –  musi  być
wysokiej  klasy  specjalistą  mogącym  udzielać  odpowiedzi  z  relatywnie
szerokiego zakresu przedmiotowego.

Kolejna nowa megaspecjalność, jaka pojawiła się w ostatnich latach
w zawodzie bibliotekarza, to  bibliotekarz systemowy, który odpowiada
za  całość  spraw  związanych  z  zarządzaniem  bibliotecznym  systemem
komputerowym [5, s. 6]. Funkcja bibliotekarza systemowego pojawiła się w
polskich bibliotekach na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.,  wraz z
rozpoczęciem  procesu  komputeryzacji.  Początkowo  była  to  osoba
odpowiedzialna  za  całość  spraw związanych  z  automatyzacją  biblioteki,
potrafiąca przedstawiać wymagania względem systemu, analizująca jego
funkcjonowanie i projektująca dalszy rozwój [21]. Artur Jazdon [9, s. 101]
poszerzył charakterystykę predyspozycji  i  zdolności  osoby piastującej to



stanowisko.  Położył  nacisk  na  posiadanie  przez  nią  takich  cech,  jak:
komunikatywność,  otwartość  na  przyswajanie  nowej  wiedzy,  zdolności
negocjacyjne  i  menedżerskie  oraz  interpersonalne  i  pedagogiczne.
Obecnie nastąpił wzrost znaczenia tej funkcji w bibliotece, a osobom, które
ją  pełnią  stawiane  są  coraz  wyższe  wymagania.  To  od  bibliotekarza
systemowego  zależy  efektywne  funkcjonowanie,  sprawne  zarządzanie  i
kontrola  zintegrowanego  systemu  bibliotecznego.  Nie  działa  on
samodzielnie, nieodzowna jest współpraca i konsultacja z bibliotekarzami,
którzy biorą udział w automatyzacji biblioteki.

Kolejne stanowisko pracy w nowoczesnej bibliotece to bibliotekarz
dziedzinowy.  Wymaga  ono  uaktywnienia  wielu  różnorodnych
kompetencji.  Bibliotekarz  dziedzinowy  to  projektant  i  wykonawca  baz
danych, tematycznych serwisów www, przewodników dziedzinowych itp.,
ale  to  również  bibliotekarz  zajmujący  się  pracą  z  osobami
niepełnosprawnymi  i  bibliotekarz  systemowy.  Trudno  obecnie  znaleźć
pracownika,  który  zdolny  będzie  obsłużyć  kilka  obszarów
kompetencyjnych,  co  w  naturalny  sposób  podwyższa  stawiane  mu
wymagania. Rekrutowanie pracowników do obsady konkretnych stanowisk
jest  zadaniem  co  najmniej  niełatwym  i  często  naznaczonym
niepowodzeniem.

Cechą  komunikacji  publicznej  jest  obecnie  hybrydowość  i
wielosemiotyczność.  W  związku  z  tym  również  i  biblioteka  musi  być
hybrydowa, czyli  nastawiona na pośrednictwo w wielu,  a co najmniej  w
dwóch,  priorytetowych  dla  niej  formach  komunikacji,  mianowicie
piśmienniczej  i  elektronicznej.  W  praktyce  bibliotecznej  występują  one
obecnie równolegle i w stopniowo wyrównujących się proporcjach [25, s.
13].  W  związku  z  tym  coraz  częściej  funkcjonuje  model  bibliotekarza
hybrydowego, który szeroko opisuje Grażyna Piotrowicz w swoim artykule
Model  hybrydowy  jako  optymalny  wariant  funkcjonowania  i  rozwoju
współczesnej  biblioteki  akademickiej  [19,  s.  32-42].  Biblioteka
hybrydowa to – według słów autorki – biblioteka posiadająca elementy
biblioteki elektronicznej lub cyfrowej, która współistnieje wraz z tradycyjnie
funkcjonującą biblioteką. Najwcześniej pojęcia biblioteki hybrydowej użył
Sutton,  charakteryzując  ją  jako  bibliotekę,  w  której  równowaga  między
informacją  w  wersji  drukowanej  i  meta-informacją  w  wersji  cyfrowej
przesuwa  się  wyraźnie  w  kierunku  mediów cyfrowych;  biblioteka  taka
gwarantuje też dostęp do rozproszonych zasobów sieciowych [19, s. 34].

Zgodnie z definicją biblioteka hybrydowa łączy w sobie dwa światy:
rzeczywisty utworzony przez fizycznie istniejącą bibliotekę, z wirtualnym
obejmującym cyfrową  przestrzeń  informacyjną.  Połączenie  między  nimi
zapewnia  najczęściej  interfejs  Webu  lub  Windowsa.  Wśród  zasobów
osiągalnych  w  cyfrowej  przestrzeni  informacyjnej  wymienia  się:
dokumenty pierwotne (np. czasopisma elektroniczne), dokumenty wtórne
(np. zasoby na CD-ROMach), dokumenty pochodne (lokalny OPAC, katalogi
lokalnych konsorcjów itp.), zasoby internetowe (np. serwisy informacyjne,
witryny  wydawców,  księgarnie  online  itp.)  oraz  dodatkowy  potencjał  w
postaci:  szarej  literatury,  archiwów,  zasobów  audio  video  itp. Formuła
biblioteki hybrydowej, wykorzystującej zarówno przestrzeń wirtualną, jak i
fizyczną oraz oferującej użytkownikom dostęp do szeregu drukowanych i
elektronicznych  źródeł  informacji najlepiej  odpowiada  potrzebom



współczesnych  użytkowników.  Głównym  celem  strategicznym  biblioteki
hybrydowej  jest  zapewnienie  dostępu  do  całego  zestawu  różnorodnych
zasobów  oraz  znalezienie  sposobów,  w  jakie  zasoby  te  mogą  zostać
zintegrowane w bardziej spójną całość, poprzez dostarczenie odpowiedniej
obsługi. W rzeczywistości bowiem obsługa jest najważniejsza.

W  bibliotece  hybrydowej  bibliotekarze  powinni  na  nowo  określić
zawód,  nie  w  kategoriach  utrzymywanych  zbiorów,  ale  w  kategoriach
umiejętności, możliwości i wartości, jakie wnoszą do swoich społeczności.
Istnieje  mnóstwo  umiejętności,  które  powinien  posiadać  pracownik
biblioteki hybrydowej i które ogólnie podzielić można na trzy zasadnicze
grupy:  umiejętności  kierowania  i  zarządzania,  umiejętności  techniczne
oraz umiejętności dziedzinowe.

Związane jest to z koniecznością działania bibliotekarza w złożonym,
dynamicznie  zmieniającym  się  środowisku,  w  którym  trzeba  umieć
posługiwać  się  najnowszymi  narzędziami  technologicznymi,  zarządzać
projektami  i  zasobami  oraz  elastycznie  reagować  na  wszelkie  potrzeby
użytkowników.  W  rozwijaniu  umiejętności  zarządzania,  kreowania  i
dostarczania zasobów w środowisku cyfrowym coraz ważniejsze będzie się
stawać szkolenie i edukacja. 

Obecnie  bibliotekarz  musi  opanować  całkowicie  nowy  cykl
opracowywania informacji, począwszy od tworzenia, restrukturyzowania i
prezentacji,  aż  po  jej  rozpowszechnianie  i  użytkowanie.  Przyszłość
bibliotekarzy opiera się zatem na robieniu tego, czego nie może wykonać
komputer.  Uznaje  się,  że  współczesny  bibliotekarz  hybrydowy  powinien
posiadać zdolności  analityczne,  umiejętności  zarządzania  rozproszonymi
zasobami,  zdolność  obsługi  społeczności  rozproszonych  użytkowników
oraz  być  elastyczny  i  kreatywny,  a  także  posiadać  umiejętność
samokształcenia i wprowadzania innowacji. Musi on czuwać nad ciągłym
rozwojem  zasobów,  ich  aktualnością  i  kompletnością,  prowadzić
działalność  promocyjną  i  marketingową,  a  wobec  użytkowników  pełnić
funkcje  doradcze  i  konsultacyjne  oraz  przeprowadzać  ich  permanentne
szkolenia.  Użytkownik  biblioteki  hybrydowej  musi  bowiem  również
posiadać  umiejętności  hybrydowe,  aby  mógł  samodzielnie  korzystać  z
oferowanych mu zasobów i usług.

Oprócz  wymienionych  wyżej  megaspecjalności,  w  nowoczesnych
bibliotekach  tworzone  są  też  inne  stanowiska:  do  spraw  informacji
elektronicznej,  informacji  komputerowej,  informacyjnej  obsługi
użytkowników  i  szkoleń,  dokumentów  elektronicznych,  czasopism
elektronicznych, wydawnictw elektronicznych, informacji internetowej czy
najbardziej wśród nich tradycyjnie brzmiące stanowisko ds. wyszukiwania
informacji oraz architekt informacji czy bibliotekarz cyfrowy [9, s. 104].

Polskie  biblioteki  hybrydowe  i  cyfrowe  już  dawno  przestały  być
„pieśnią  przyszłości”. Większość  książnic  wykorzystuje  na  równi
przestrzeń  wirtualną  i  fizyczną  oraz  oferuje  dostęp  do  zasobów
drukowanych i elektronicznych. Hybrydyzacja polskich bibliotek polegała
początkowo  na  komputeryzacji  podstawowych  czynności  biblioteczno-
informacyjnych, a z czasem (w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX
w.)  również  na  wprowadzaniu  najnowocześniejszych  rozwiązań
teleinformatycznych.  Efektem  transformacji  bibliotek  hybrydowych  są
zmiany w sposobie ich funkcjonowania,  wyjście  poza określony czas  i



miejsce  (dostęp  24  godziny  na  dobę  przez  7  dni  w  tygodniu  z
komputerów  prywatnych)  oraz  bardziej  niż  kiedykolwiek  widoczne
nastawienie  usługowe,  definiowane jako  uprzedzanie,  rozpoznawanie  i
zaspokajanie potrzeb klientów. Książnice ewoluują z ośrodków informacji
w  ośrodki  wiedzy,  przyczyniając  się  tym  samym  do  budowy
społeczeństwa wiedzy.

Współczesny bibliotekarz ma niewiele wspólnego ze stereotypowym
bibliotekarzem wypożyczającym książki.  Staje  się  on  przewodnikiem po
świecie wiedzy, w którym szybka informacja odgrywa kluczową rolę. Musi
więc mieć kompetencje wynikające z zawodu, ale również z osobowości
nowoczesnego człowieka. Sam musi być nowoczesny, a ta nowoczesność
powinna być pochodną kompetencji: psychologicznych, prakseologicznych,
społecznych  i  zawodowych.  W  obrębie  kompetencji  psychologicznych
mieści  się  samoświadomość,  samoocena  i  samokontrola.  Stały  zalew
informacji  sprawia,  że  bibliotekarz  powinien  być  o  krok  dalej  niż
użytkownik,  żywo  reagować  na  zmiany  i  unowocześnienia,  widzieć
potrzebę  własnego  rozwoju.  Musi  być  świadomy  swojej  roli,  ale  też
krytyczny  wobec  siebie.  Kompetencje  prakseologiczne  to  sumienność,
adaptacja i motywacja.

Automatyzacja  wszelkich  działań  w  bibliotece  oraz  napływ  źródeł
elektronicznych  wymusiły  zmiany  w  tradycyjnych  metodach  pracy  i
zobligowały  bibliotekarzy  do  przystosowania  się  do  nowych  warunków.
Stąd wynika konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego i stosowania
nowych metod uczenia się, jak e-learning, internetowe listy dyskusyjne itp.

Zasadnicze  zmiany,  jakie  dokonały  się  w polskich  bibliotekach  na
przestrzeni  kilkunastu  ostatnich  lat,  sprawiły,  że  wiele  umiejętności
bibliotekarskich  straciło  zupełnie  na  znaczeniu.  Obecnie  jedną  z
najbardziej  cenionych  zdolności  u  bibliotekarzy  stała  się  elastyczność
implikująca  umiejętność  przystosowania  się  do zmian oraz  podnoszenie
swoich  kwalifikacji  poprzez  permanentną  edukację  [1].  Uczenie  się
postrzegane  jest  dziś  jako  jedna  z  najważniejszych  form  aktywności
zawodowej  pracowników  bibliotek.  Wspomnianą  zaś  elastyczność  w
znacznej  mierze  zapewniają  odpowiednie  kwalifikacje  fachowe  zwane
często również kompetencjami.

Jedna z definicji kompetencji zakłada,  że jej podstawą jest wiedza
rozważana na trzech poziomach:

 wiedzy w potocznym rozumieniu (wiedza deklaratywna – „wiem”, 
„co”),

 umiejętności (wiedza proceduralna – „wiem”, „jak”, „potrafię”),
 postawy („chcę i gotów jestem wykorzystywać swą wiedzę”).

Andrew Mao rozszerza tę definicję o dwa dodatkowe aspekty, a 
mianowicie:

 doświadczenie, czyli całe bogactwo rozmaitych okoliczności 
znanych z autopsji,

 sieci kontaktów międzyludzkich, czyli kontakty wewnątrz- i 
zewnątrzorganizacyjne, mogące dostarczyć informację, 
specjalistyczną wiedzę i wsparcie [3].
Według tego modelu kompetentny pracownik to taki, który dzięki

odpowiedniej  postawie  i  osobistym  celom  chce  i  potrafi  właściwie



wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności, aby jak najlepiej realizować
powierzone mu zadania.

Potrzeba  nieustannego  rozwoju  zawodowego podkreślana  jest
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym. Do czynników
indywidualnych, które odnoszą się do rozwoju zawodowego pracowników,
należy  zaliczyć  ich  predyspozycje  i kompetencje.  Każda  jednostka  od
strony  intelektualnej,  charakterologicznej  i  temperamentu  jest  kimś
niepowtarzalnym,  dlatego  będzie  mieć,  w  ramach  motywacji,  swoiste
potrzeby  i  oczekiwania.  Ich  uaktywnianie  w  czasie  pracy  pozwala
zrozumieć, co jest dla niej ważne – w jakich sytuacjach się spełnia, z czego
czerpie satysfakcję, co sprawia jej zadowolenie. Uwidaczniające się tutaj
cele działań, ich intensywność oraz ukierunkowanie wskazują oczekiwania,
do których pracownik dąży, aby zaspokoić swoje potrzeby.

Za najistotniejsze cechy u bibliotekarzy, jeśli chodzi o kompetencje
interpersonalne,  uznano  predyspozycje  osobowościowe  i  cechy
zachowania,  a  więc  sprawność  w  kontaktach  międzyludzkich,
komunikatywność w kontaktach z użytkownikiem i umiejętność sprawnego
porozumiewania się w zespole pracowniczym oraz podczas wykonywania
zadań grupowych.

Najbardziej  pożądana  obecnie  u  bibliotekarzy  jest  powszechnie
ceniona  i  poszukiwana  klasycznie  pojmowana  sprawność  w  kontaktach
międzyludzkich, związana z sytuacjami komunikacji zewnętrznej (klienci) i
wewnętrznej  (współpracownicy,  przełożeni).  Jest  też  ona  niezbędna  do
budowania  wizerunku  biblioteki  w  bliższym  i  dalszym  otoczeniu
instytucjonalnym.  Kolejne  pożądane  cechy  to:  otwartość  na  zmiany,
znajomość  i  przestrzeganie  zasad  etyki  zawodowej  bibliotekarzy  i
pracowników  informacji,  kreatywność,  adaptowalność  do  określonego
stanowiska pracy, dobra organizacja pracy, samodzielność, innowacyjność,
komunikatywność,  umiejętności  analityczne  (ocena  sytuacji,
podejmowanie  decyzji,  rozwiązywanie  problemów,  rozumienie  misji
biblioteki  przy  jednoczesnym  myśleniu  globalnym,  orientacja  na  cel  w
działaniu,  gotowość  do  pracy  w  nienormowanym  czasie  pracy,
przywództwo).

Zadaniem  bibliotekarza  jest  służenie  społeczeństwu.  Przez  pracę
realizuje  on  swe kompetencje  społeczne,  takie  jak  empatia,  perswazja,
przywództwo i współdziałanie. Współczesny bibliotekarz stał się łącznikiem
między światem mediów i informacji a użytkownikiem. Społeczeństwo XXI
w. jest społeczeństwem uczącym się, a bibliotekarz z racji pełnionej misji
powinien bezbłędnie rozpoznawać potrzeby czytelników, nie każdy z nich
potrafi  je  bowiem  precyzyjnie  określić.  Bibliotekarz  powinien  posiadać
umiejętność  wzbudzania pozytywnych emocji u innych ludzi dla poprawy
wizerunku swego zawodu (np. za pomocą łagodnej perswazji).

Współczesny  bibliotekarz  musi  dobrze  czuć  się  w  różnorodnych
rolach;  powinien  być  ekspertem  w  swojej  dziedzinie,  menedżerem,
negocjatorem,  badaczem,  operatorem  baz  danych,  planistą,  znawcą
technologii  informacyjnych  i  zasad  przedsiębiorczości,  a  także
nauczycielem,  ciągle  otwartym na wiedzę i  nowe umiejętności  ucznia  i
użytkownika [15]. Aby spełniać tak wiele ról, musi być wyposażony w:

 Kompetencje prakseologiczne – które wyrażają się skutecznością
bibliotekarza  w  planowaniu,  organizowaniu,  realizacji,  kontroli  i



ocenie  procesów  biblioteczno-informacyjnych.  Przejawiają  się  one,
gdy:  bibliotekarz  umie  opracować  ogólną  koncepcję  organizacji
biblioteki  jako  sprawnej  struktury  funkcjonalnej,  potrafi  sprawnie
posłużyć  się  podstawowymi  metodami  budowania  warsztatu
informacyjnego  na  różnym  poziomie  organizacyjnym,  zarządzać
zbiorami  przy  założeniu  międzybibliotecznej  kooperacji,  rozpoznać
potrzeby  informacyjne  oraz  przedstawić  prezentację  informacji
odpowiednio  do  potrzeb  użytkowników,  zarządzać  procesami
związanymi  z  przekazem  informacji  (jej  generowaniem,  zapisem,
interpretacją,  wyszukiwaniem,  ochroną  przed  zniszczeniem),  zna
metody  generowania  bibliotecznej  metainformacji,  a  więc
formalnego  i  rzeczowego  opracowania  dokumentów,  formatów,
standardów, języków, organizuje i tworzy serwisy informacyjne.

 Kompetencje  komunikacyjne –  wyrażają  się  skutecznością
zachowań  językowych  w  relacjach  bibliotekarz  –  czytelnik,
użytkownik.  Przejawia  je  bibliotekarz,  gdy:  posiada  wiedzę  o
komunikowaniu  interpersonalnym,  rozumie  swoistość  dialogu
edukacyjnego,  umie  wykorzystać  techniki  komunikacji  werbalnej  i
niewerbalnej  w  dialogu  oraz  przełamać  anonimowość  czytelnika,
określić  jego  potrzeby  czytelnicze  i  informacyjne,  posiada
umiejętność słuchania i rozumienia treści wypowiedzi użytkownika,
potrafi  nawiązać  i  podtrzymać  kontakt  z  klientem,  doskonali
poprawność,  czytelność  i  prostomyślność  własnych  zachowań
językowych  (etyka  mowy).  Posiada  umiejętności  pedagogiczne,
których podstawą jest wiedza o czytelniku i bibliotece, metodach i
sposobach  oddziaływań  w  sferze  interpersonalnej  i  zadaniowej,  a
więc  w  sferze  umiejętnego  komunikowania  się,  rozwiązywania
konfliktów, negocjowania, asertywności. Dysponuje umiejętnościami
komunikowania się w grupie i zespole (umiejętność motywowania,
public  relations,  konsultacji,  rozpatrywania  skarg,  kierowania
karierami zawodowymi, szkoleniem personelu).

 Kompetencje  współdziałania –  wyrażają  się  skutecznością
zachowań prospołecznych i sprawnością integracyjną bibliotekarza w
środowisku  społecznym,  a  także  umiejętnością  pracy  w  zespole.
Przejawia  je  bibliotekarz,  gdy:  rozumie  związki  pomiędzy postawą
zawodową  i  własną  charakterystyką  osobowościową,  potrafi
rozwiązywać sytuacje konfliktowe przez negocjowanie i kompromis,
posiada  umiejętność  działania  (organizowania  pracy  własnej  i
innych),  współpracy  z  czytelnikiem,  potrafi  być  menedżerem,
doradcą,  przewodnikiem i  nauczycielem w procesach użytkowania
informacji  oraz  korzystania  z  oferty  biblioteki  i  jej  zasobów,  umie
współpracować z instytucjami w otoczeniu społecznym biblioteki w
celu  stworzenia  jak  najlepszego  wizerunku  swojej  biblioteki,  jako
placówki  upowszechniającej  wzorce  kulturowe  w  danym  kręgu
społecznym.

 Kompetencje  kreatywne –  wyrażają  się  innowacyjnością  i
niestandardowością działań bibliotekarza.  Przejawia je bibliotekarz,
gdy:  potrafi  wyzwalać  kreatywność  zachowań  i  samodzielność
myślenia w działaniach biblioteczno-informacyjnych, umie posłużyć
się technikami badawczymi w rozpoznawaniu potrzeb czytelniczych i



informacyjnych użytkowników oraz poddać je krytycznej ocenie, jest
refleksyjnym  praktykiem,  który  ocenia  efekty  swoich  wyborów  i
działań  w  zawodzie  oraz  aktywnie  szuka  okazji  do  rozwoju
zawodowego, twórczo motywują do pracy siebie i innych.

 Kompetencje  informatyczne –  wyrażają  się  sprawnym
korzystaniem  z  nowoczesnych  technologii  informacyjnych  i
medialnych. Przejawia je bibliotekarz, gdy: zna język obcy i „język
komputera”,  potrafi  posługiwać  się  techniką  informacyjną  i
medialną, zna podstawowe usługi sieciowe Internetu, posługuje się
odpowiednim  oprogramowaniem  systemowym  i  użytkowym  w
tworzeniu i obsłudze baz danych, umie tworzyć stronę internetową
swojej biblioteki, zna metody i narzędzia opisu organizacji wiedzy i
informacji w systemach bibliotecznych i pozabibliotecznych.

Powyższe  rozbudowane  kompetencje  bibliotekarza  stanowią  o  jego
skuteczności  w  działaniach  biblioteczno-informacyjnych,  ale  nie
wyczerpują jeszcze listy umiejętności, w jakie powinien być on wyposażony
do pracy w nowoczesnej bibliotece.

Podsumowując,  do  cech  i  umiejętności,  które  powinny
charakteryzować współczesnego bibliotekarza można zaliczyć:

 wiedzę pozwalającą na swobodne poruszanie się po systemach 
informacji,

 kreatywność, otwartość na zmiany,
 świadomość konieczności stałego dokształcania i poszerzania 

zdobytych kwalifikacji,
 przygotowanie do pracy zespołowej,
 znajomość zasad marketingu oraz podstaw informatyki,
 umiejętność pełnienia roli mediatora,
 wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 specjalizację w wybranym zakresie wiedzy,
 znajomość języków obcych,
 zgodność indywidualnych celów z celami biblioteki,
 znajomość i kierowanie się etyką zawodową,
 podstawowe przygotowanie psychologiczne.

Obecnie  nowym  celem  w  edukacji  bibliotekarzy  jest  kształcenie
pracownika  aktywnego,  który  potrafi  i  chce  promować  działalność
biblioteki  oraz  umie  znaleźć  przychylność  lokalnych  środowisk.  Tak  jak
biblioteka  ma  służyć  czytelnikom,  tak  bibliotekarz  powinien  być
pośrednikiem  łączącym  informacje  z  użytkownikiem.  Mówi  się,  że  to
właśnie  zmiany  będą  atrybutem  bibliotekarstwa, konieczna  jest  więc
kreatywność i  umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy,  a oprócz
zdobytego wykształcenia, ważne jest także samokształcenie, gdyż ciągłe
innowacje  zachodzące  w  zawodzie  bibliotekarza,  uniemożliwiają
stworzenie na tyle uniwersalnej bazy wiedzy, by była ona niezmienna [13].

Szczególne wymagania stawiane są bibliotekarzom, którzy pracują w
działach  usługowych.  To  oni  personalizują  bibliotekę,  stanowią  jej
wizytówkę, przez co wpływają na opinię społeczną zarówno o instytucji, jak
i  o  zawodzie.  Stąd  też  zrozumiałe  jest,  że  od  nich  właśnie,  oprócz
niezbędnego  przygotowania  zawodowego,  wymaga  się  posiadania
szczególnych umiejętności i wiedzy, cech osobowych oraz predyspozycji,
które nie są niezbędne pracownikom pracującym na innych stanowiskach.



Wśród pożądanych cech bibliotekarzy pracujących w działach usługowych
wymienia się:

 komunikatywność,  łatwość  nawiązywania  kontaktu  ze  wszystkimi
użytkownikami oraz umiejętność traktowania ich jak partnerów,

 uprzejmość,  takt,  cierpliwość,  wyrozumiałość,  zaangażowanie,  ale
też asertywność,

 życzliwy  stosunek  do  wszystkich  użytkowników,  umiejętność
rozumienia  ich  potrzeb  i  oczekiwań  oraz  autentyczna  chęć  i
gotowość ich zaspokajania,

 dobra  pamięć  oraz  zdolność  do  szybkiego  reagowania  oraz
kojarzenia,

 dobra prezencja, dbałość o wygląd zewnętrzny.
Bibliotekarz  powinien  posiadać  autorytet,  na  który  pracuje  swoimi
wysokimi kwalifikacjami oraz życzliwą postawą.

Zawód  bibliotekarza  wciąż  zmienia  się  i  rozwija.  Stawia  wysokie
wymagania,  ale  też  daje  duże możliwości  samorealizacji  i  rozwoju.  Jest
atrakcyjny  intelektualnie  i  mogą  w  nim  znaleźć  satysfakcję  zawodową
osoby  o  bardzo  różnych  predyspozycjach,  umiejętnościach  i
oczekiwaniach.

Zmiany następujące w ostatnich latach w funkcjonowaniu  zawodu
wskazują,  że  jego  atrakcyjność  powinna  rosnąć.  Nowe  specjalności
sprawiają, że nie tylko może on być atrakcyjny dla osób o bardzo różnych
predyspozycjach,  ale  daje  też  możliwość  zdobywania  nowej  wiedzy  i
umiejętności  oraz  zmieniania  specjalności,  co  może  być  czynnikiem
zapobiegającym  pojawianiu  się  frustracji  i  syndromu  wypalenia
zawodowego. Współczesna biblioteka już dziś daje możliwość atrakcyjnej
pracy  nie  tylko  osobom  odnajdującym  się  w  tradycyjnych  procesach
bibliotecznych  wzbogaconych  przez  technikę  komputerową  oraz  w
realizacji zadań związanych z działalnością informacyjną.

Przeobrażenia  zachodzące  w  edukacji,  m.in.  rozwój  różnych  form
edukacji ustawicznej, wiążą się nie tylko z nowymi obowiązkami, ale też
niosą  bibliotekarzom  nowe  możliwości  realizacji  zawodowej.  Równie
atrakcyjna  zawodowo  może  być  sfera  działań  bibliotekarzy  związana  z
możliwościami  kulturotwórczymi  bibliotek  oraz  promocją  kultury  w
środowisku, w którym dana biblioteka funkcjonuje [23, s. 87].

Wypada  zgodzić  się  z  Jackiem  Wojciechowskim,  który  do
umiejętności zawodowych i specjalistycznych bibliotekarza zalicza [26, s.
39]:

 Organizację  biblioteki  oraz  zarządzanie  nią  lub  w  niej.  Wiedza  i
umiejętności z tego zakresu potrzebne są na wszystkich poziomach
zarządzania  oraz  na  poziomie  wykonawstwa,  gdyż  trzeba  umieć
także  być  zarządzanym  oraz  zarządzać  samym  sobą,  np.  swoim
czasem.

 Technologię  wewnętrzną,  czyli  głównie  opracowywanie  i
przechowywanie zbiorów. Ta umiejętność bywa zresztą w niektórych
środowiskach do dziś fetyszyzowana, uważana za clou umiejętności
fachowych bibliotekarza.

 Tworzenie  kolekcji.  Ta  część  kompetencji  ze  względu  na  zakres
związanej  z  nią  wiedzy  oraz  umiejętności  określana  jest
megaspecjalnością. Konieczna jest tu znajomość rynku wydawniczo-



księgarskiego,  piśmiennictwa  w  różnych  dziedzinach  nauki  i
literatury,  gospodarka  zasobami  finansowymi  biblioteki  oraz
umiejętność selekcji materiałów przestarzałych.

 Tworzenie  zasobów  informacji,  wyszukiwanie  ich  oraz
upowszechnianie,  a  także  promocja,  doradztwo  oraz  kształcenie
użytkowników informacji.

 Udostępnianie  zbiorów,  wraz  z  satelitarnymi  specjalnościami  w
postaci pośrednictwa oraz marketingu usług.

 Działalność  usługową,  wymagającą  znajomości  technologii
bibliotecznej i informacyjnej, treści zasobów i baz danych, a ponadto
jeszcze  oczekiwań  klienteli,  które  należy  umieć  rozpoznać,  co
wymaga  z  kolei  wiedzy  psycho-  i  socjotechnicznej  oraz  wiedzy  z
zakresu różnych dziedzin piśmiennictwa.
Sami bibliotekarze zaś w trosce o społeczne uznanie zdolności  do

realizacji misji zawodowej powinni:
 stale doskonalić swój warsztat zawodowy, poszerzać wiedzę ogólną,

pokonywać  wciąż  nowe  formalne  i  nieformalne  stopnie
wtajemniczenia oraz wykorzystywać wiedzę w codziennej praktyce,

 pomagać  w  rozwoju  jednostkom  szczególnie  zdolnym,  promować
dobre wzory i jednocześnie mobilizować do wysiłku jednostki mniej
zaangażowane, piętnować zaś dyletanctwo i jego tolerowanie,

 dążyć do profesjonalizmu nie tylko w zakresie prac wewnętrznych,
lecz także w obsłudze klientów bibliotek,

 wywierać  presję  na  ośrodki  kształcenia  pracowników  książki  i
informacji,  by  brały  pod  uwagę  fakt,  że  ich  absolwenci  trafiają
głównie  do  bibliotek  i  kładły  akcent  na  rozwijanie  kompetencji
twórczych oraz interpersonalnych,

 przestrzegać  norm  etycznych  i  okazywać  sprzeciw  wobec
dostrzegalnych zjawisk ich naruszania,

 znać  i  umieć  stosować  w  codziennej  praktyce  instrumenty
marketingu  i  promocji  bibliotek  i  być  świadomym,  że  każdy
pracownik biblioteki  jest postrzegany jako element jej  wizerunku i
profesji, którą wykonuje.
Nowe technologie sprawiają, że coraz częściej traktuje się bibliotekę

nie  tylko  jako  miejsce  pośrednictwa  między  zasobami  a  klientelą,  lecz
także jako przestrzeń dla spotkań ludzi, do czego jednak niezbędna jest
odpowiednia infrastruktura.

Zakres  odpowiedzialności  bibliotek  za  tworzenie  nowoczesnych
społeczeństw  jest  znacznie  szerszy  niż  się  na  ogół  sądzi.  Żeby  jednak
mogły one wziąć ją na siebie na taką skalę, w jakiej się od nich jej oczekuje
lub  oczekiwać  powinno,  spełnione  powinny  być  niezbędne  warunki,  a
przynajmniej:

 społeczna świadomość misji i odpowiedzialności bibliotek,
 stworzona właściwa baza techniczno-lokalowa i finansowa bibliotek,
 uznanie  przez  władze  polityczne  wszystkich  szczebli,  że

odpowiedzialność tę są w stanie udźwignąć tylko wyedukowani do
tej społecznej misji specjaliści,

 zapewnienie warunków do szkolenia i autoedukacji,
 uświadamianie adeptom do zawodu bibliotekarskiego ich przyszłych

ról  w  tworzeniu  nowoczesnych  społeczeństw  oraz  faktu,  że



ukończenie  studiów  jest  tylko  punktem  wyjścia  do  edukacji
permamentnej.
W bibliotece tworzone będą coraz bardziej wyrafinowane narzędzia

programowe i  interfejsy użytkowe,  które  ułatwią  korzystanie  z  zasobów
informacyjnych  i  wspierać  będą  użytkownika  w  jego  środowisku
edukacyjnym,  m.in.  w  procesie  kształcenia  na  odległość  itp.  Skupienie
swej uwagi na użytkowniku oraz aktywne bazowanie w swej działalności na
zasadach  uczącej  się  organizacji  stanowi  podstawę  przetrwania  i
pomyślnego przyszłego rozwoju, zarówno personelu, jak i całej instytucji,
nawet w okresie dynamicznych przemian.

Biblioteka Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie, podobnie
jak inne biblioteki szkół wyższych w kraju, reprezentuje model biblioteki
hybrydowej.  Internet  otworzył  przed  nią  szerokie  możliwości  rozwijania
nowoczesnych form działalności, a bibliotekarze podjęli wyzwania zgodne
z  nowoczesnymi  trendami.  Poprawiło  to  wizerunek  Biblioteki  w  oczach
użytkowników:  wykładowców  i  studentów  Uczelni.  Zarówno  przemiany
gospodarcze,  jak  i  społeczne  wyzwoliły  konieczność  dokształcania  się
bibliotekarzy,  zdobywania  przez  nich  nowych  umiejętności  dla  poprawy
jakości usług i wspierania użytkownika w jego  środowisku edukacyjnym.
Pracownicy Biblioteki ZKN wykazują coraz większą inicjatywę i aktywność
w  zakresie  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych.  Zjawisko  to  dotyczy
bibliotekarzy  niezależnie  od  ich  wieku,  stażu  pracy  czy  stanowiska.
Nadmiar  zadań  związany  z  przygotowaniem zbiorów  i  ludzi  do  nowych
warunków pracy, nakłada na bibliotekarzy nowe obowiązki i stałą potrzebę
rozwoju zawodowego.

Nieodzowność rozwijania się sprawia, że samodoskonalenie jednostki
staje się koniecznością. W zespole pracowników ZKN nie brakuje chęci do
podejmowania  edukacji  i  autotreningu.  W  tym  zakresie  zaobserwować
można występowanie następujących form: studiowanie (szkolenia,  kursy
zawodowe,  nauka  języków  obcych,  czytanie  specjalistycznej  literatury),
uczenie  się  z  innymi  (dyskusje,  negocjacje,  dialogi,  uczestnictwo  w
zespołach, grupach dyskusyjnych itp.), uczenie się od innych (poznawanie
innych bibliotek,  wycieczki  szkoleniowe, uczestnictwo bierne i  czynne w
konferencjach, obserwacja otoczenia, wymiana doświadczeń, listy i grupy
dyskusyjne),  uczenie się  na podstawie doświadczeń  (analiza sukcesów i
porażek),  uczenie  się  od  otoczenia  (śledzenie  środków  masowego
przekazu,  Internetu,  korzystanie  z  usług  profesjonalnych  placówek
kulturalnych i szkół).

Zaprezentowane zmiany w postawach i  motywacjach bibliotekarzy
ZKN w Koszalinie oraz coraz szerszy dostęp do źródeł informacji cyfrowych
świadczą  o  podążaniu  Biblioteki  i  jej  pracowników  w  kierunku
nowoczesności.

Zjawiska  zachodzące  w  świecie  nauki  i  techniki,  tj.  powstawanie
nowych  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych,  oraz  zmiany
gospodarcze,  polityczne  i  ekonomiczne  wymagają  od  bibliotekarzy
większej  wiedzy,  wyższego  wykształcenia  i  ciągłego  podnoszenia
kwalifikacji.  Transformacja  w  zawodzie  bibliotekarza  dotyczy  przede
wszystkim  nowych  metod  pracy,  nowych  systemów  organizacji  pracy,
koncentracji  na obsłudze użytkownika, wzrostu udziału wykwalifikowanej
kadry bibliotecznej, kreowania wizerunku biblioteki.



Perspektywy  zawodu  bibliotekarza  to  zmiana  nazwy  zawodu,
podniesienie  jego  rangi,  nowe stanowiska  pracy  oraz  nowe technologie
pracy.

Powstawanie  nowych  kierunków  i  specjalizacji  jest  kreowane  ze
względu na zapotrzebowanie środowiskowe. Coraz bardziej  poszukiwaną
ofertą tego typu kształcenia jest informacja naukowa i infobrokerstwo, a
także następujące specjalizacje:

 zarządzanie centrum informacji,
 komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna,
 media i kultura,
 architektura informacji,
 digitalizacja,
 broker informacji,
 polityka wydawnicza,
 archiwistyka biblioteczna.

Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia związane z archiwistyką
biblioteczną,  które  przez  ostatnie  lata  były  całkowicie  zapomniane.
Powstające  i  dobrze  rozwijające  się  biblioteki  cyfrowe  potrzebują
odpowiedniej kadry do digitalizowania zbiorów i ich promocji w Internecie.
Architektura  informacji  w  połączeniu  z  nowym zawodem,  jaki  powoli  w
Polsce jest kreowany, czyli broker informacji, daje nadzieję, iż zarządzanie
informacją  i  jej  udostępnianiem  pozwoli  kształcić  fachowców  dla
społeczeństwa wiedzy, które potrzebuje przede wszystkim porządkowania
zbyt wielkiej ilości informacji [25, s. 141].

Biblioteki  i  bibliotekarstwo  mają  pomyślne  perspektywy  na
przyszłość –  pod warunkiem wykorzystania  i  rozwoju  wszystkich swoich
narzędzi.  Równoległym  narzędziem  jest  stałe  dostosowywanie  się  do
zmiennych okoliczności zewnętrznych: do prawidłowości komunikacyjnych,
do społecznych potrzeb i oczekiwań publiczności [25, s. 247].  Biblioteka
XXI w. musi stać się miejscem dostępu do publicznych usług i technologii
informacyjno-komunikacyjnych, a odpowiednio przygotowany bibliotekarz
inspiratorem i przewodnikiem po świecie informacji sprzyjającej rozwojowi
społeczności lokalnych.

Przyszłość zawodu bibliotekarza zależy w dużej mierze od samych
bibliotekarzy.  Nieustannie  zmieniające  się  środowisko  i  oczekiwania
użytkowników muszą determinować ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Tylko
w ten sposób zdołają pokonać wszelkie trudności wynikające z otaczającej
ich  szybko  zmieniającej  się  rzeczywistości.  Niezależnie  od  tego,  gdzie
będzie miejsce pracy bibliotekarza – czy w bibliotece, do której przyjdzie
użytkownik z zapytaniem, czy też w domu przed komputerem, będzie on
specjalistą  informacji,  organizatorem wiedzy,  infobrokerem,  managerem
informacji. Od bibliotekarza, jak od przedstawiciela mało którego zawodu,
wymaga  się  już  teraz  wielu  specjalizacji  oraz  permanentnej  edukacji.
Zawód ten zdominuje informacja naukowa i  informatyka, to w nich jest
jego przyszłość. Zapewne zmieni on swoją nazwę i charakter, jak to już się
dzieje na zachodzie, podniesie się też jego ranga – wejdzie w kolejny etap
swojej  historii,  lecz  to  od  bibliotekarzy  będzie  zależało  czy  się  w  nim
odnajdą.
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Anna Szeląg1

Jak „cyfrowi imigranci” platformę Moodle oswoili.
Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji 

w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w
Elblągu

Bibliotekarz, jak każdy zresztą człowiek, może w życiu zawodowym
ulec dwóm „pasjom” – narzekania lub tworzenia. U podstaw obu leży cała
masa  przeciwności  i  niesprzyjających  „okoliczności  przyrody”,  które  w
zależności  od  preferowanego  stylu  bycia,  może  on  wykorzystać  do
usprawiedliwienia swojego braku zaangażowania w pracę lub spożytkować
do budowania nowej rzeczywistości pomimo wszystko, wbrew wszystkiemu
i wszystkim, zgodnie z powiedzeniem „chcieć to móc”.

Wrodzona pasja tworzenia i wdrażania w biblioteczną rzeczywistość
charakterystycznych  dla  współczesnych  czasów  „cyfrowych  gadżetów”
zaprowadziła  trójkę  pozytywnie  zakręconych  bibliotekarzy  Warmińsko-
Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu – Annę
Szeląg,  Jadwigę  Pawluk,  Mateusza  Paradowskiego  –  w  wirtualny  świat
nauki. Wszystko zaczęło się dość banalnie – ciekawa propozycja studiów
podyplomowych  znaleziona  w Internecie.  Złożenie  akcesu  i  kilkudniowy
lęk,  czy  nauczyciele  bibliotekarze  biblioteki  pedagogicznej  zostaną
dopuszczeni do „źródła wiedzy”. Zostali i przez rok pilnie przygotowywali
się do prowadzenia kształcenia na odległość. Doświadczenie okazało się
tym ciekawsze, że było to ich pierwsze spotkanie z e-learningiem. Uczyli
się  więc  nie  tylko  tego,  jak  przy  jego  pomocy  nauczać,  ale  przede
wszystkim jak się uczyć. A ponieważ nasza ciekawska trójka ma jeszcze
jedną  wrodzoną  „przypadłość”  –  wdrażania  w  życie  zdobytej  wiedzy,
szybko przekształciła myśli i słowa w czyny i zaraz po otrzymaniu cenzurki
zabrała się do pracy. W jej efekcie, w wirtualnej przestrzeni Warmińsko-
Mazurskiej  Biblioteki  Pedagogicznej  w  Elblągu,  powstało  Biblioteczne
Centrum Zdalnej Edukacji (BCZE). Uroczysta inauguracja jego działalności
miała miejsce 7 maja 2008 r.

Zanim  jednak  zostaną  omówione  najistotniejsze  kwestie
organizacyjne  związane  z  funkcjonowaniem  Centrum  wskazane  jest
udzielenie  odpowiedzi  na  pytanie,  dlaczego  w  bibliotece  pedagogicznej
zainteresowano się zdalnym nauczaniem.

Warto na początek wyartykułować fakt,  że działalność edukacyjna
stanowi  jedno z  priorytetowych  zadań statutowych  realizowanych przez
bibliotekę  pedagogiczną.  Naturalną  konsekwencją  dynamicznie
zachodzących  w  otaczającym  nas  świecie  zmian  stało  się  zatem
poszukiwanie nowych form pracy dydaktycznej. Form, które uwzględniając
pojawiające  się  w  efekcie  rozwoju  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych  narzędzia  i  środki  do  opracowywania  materiałów
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dydaktycznych, przyczynią się do spełnienia rosnących wciąż oczekiwań
użytkowników – przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego. Kształcenie
na odległość pozwoliło zatem rozszerzyć, uatrakcyjnić i dostosować ofertę
usług edukacyjnych do wymogów XXI w. Ważną kwestią przy wdrażaniu e-
learningu  w  WMBP  w  Elblągu  była  też  możliwość  rozszerzenia  kręgu
potencjalnych odbiorców oraz oferowanych przez nią form szkoleniowych
poprzez zniesienie geograficznych i czasowych barier w dostępie do nich.

Biblioteczne  Centrum  Zdalnej  Edukacji  jest  wirtualną  częścią
Wydziału  Promocji  i  Współpracy  z  Bibliotekami  Biblioteki  Głównej  w
Elblągu.  Funkcję  administratorów  platformy  pełnią  trzej  wymienieni  na
wstępie nauczyciele bibliotekarze. Misją BCZE jest rozszerzenie dostępu do
realizowanych przez Bibliotekę zadań statutowych, takich jak:

 organizowanie  doskonalenia  zawodowego  pracowników  bibliotek
pedagogicznych i bibliotek szkolnych,

 udzielanie  pomocy  i  instruktażu  metodycznego  bibliotekom
szkolnym,

 inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej.

Główne zadania Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji to:
 promowanie i  koordynowanie działań WMBP w Elblągu w zakresie

multimedialnego doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy,
 przygotowanie  i  prowadzenie  kursów  e-learningowych  dla

nauczycieli bibliotekarzy,
 przygotowanie  i  prowadzenie  kursów  e-learningowych  dla  ogółu

użytkowników,  w  zakresie  wyszukiwania,  selekcjonowania  i
przetwarzania  informacji  oraz  posługiwania  się  technologiami
komunikacyjno-informacyjnymi,

 przygotowanie  kadry  Biblioteki  do  realizacji  doskonalenia  na
odległość,

 wspomaganie  przygotowania  nauczycieli  bibliotekarzy  szkół  do
wymagań stawianych przez nowe formy nauczania,

 promowanie e-learningu,
 współpraca z instytucjami realizującymi podobne zadania w kraju [2,

s. 31].
Najnowszym  sposobem  prowadzenia  nauczania  z  wykorzystaniem

sieci komputerowej jest tworzenie internetowych portali e-learningowych,
dlatego też  do realizacji  zadań Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji
wykorzystano  platformę zdalnej  edukacji  Moodle.  Przy  wyborze  nie  bez
znaczenia  pozostawał  fakt,  że  jest  ona  rozpowszechniana  jako
oprogramowanie open source zgodnie z licencją GNU GPL. Oznacza to, że
zainstalowanie  platformy  Moodle,  korzystanie  z  niej  oraz  uzyskanie
wsparcia programowego i technicznego jest bezpłatne.

Modular  Object-Oriented  Dynamic  Learning  Environment
(modularne, zorientowane obiektowo, dynamiczne środowisko nauczania)
to  jedna  z  najpopularniejszych  dziś  w  Polsce  platform  do  zdalnego
nauczania.  Jest  wykorzystywana  do  realizacji  kształcenia  online  na
wszystkich  poziomach  edukacji  zarówno  do  prowadzenia  kursów  w  stu
procentach zdalnych (online), jak też do zajęć stanowiących uzupełnienie
tych prowadzonych w sposób tradycyjny. Dzięki niezbyt skomplikowanemu
interfejsowi  Moodle  jest  prosty  w  obsłudze  i  nawet  mało  wytrawny



użytkownik komputera może, po krótkim instruktażu w zakresie nawigacji i
korzystania  z  funkcji  kursu,  wziąć  udział  w  zajęciach  zdalnych
opracowanych  na  tej  platformie.  Osoby  na  co  dzień  korzystające  z
internetu mogą z powodzeniem wziąć udział w e-kursie przygotowanym na
Moodle bez wcześniejszego przeszkolenia. Dla administratora platformy i
osoby  opracowującej  oraz  prowadzącej  kursy  zdalne  Moodle,  to  przede
wszystkim:

 dostępność menu w różnych wersjach językowych, w tym polskiej,
 autoryzowany dostęp do systemu,
 możliwość organizowania kursów w kategorie,
 możliwość generowania grup w ramach danego kursu,
 możliwość kontrolowania dostępu do wybranych kursów,
 możliwość  dostosowania  ustawień  platformy  do  indywidualnych

potrzeb,
 różnorodność  aktywności  możliwych  do  wykorzystania  podczas

opracowania kursu,
 sprawnie działający system komunikacji.

Działalność edukacyjna w Bibliotecznym Centrum Zdalnej  Edukacji
realizowana  jest  w  trzech  aspektach:  samokształcenia,  doskonalenia
warsztatowego i bazy materiałów do realizacji zajęć dydaktycznych. Kursy
prezentowane są na platformie w pięciu kategoriach (rys. 1):
1. Kursy komputerowe – obecnie opublikowanych zostało osiem kursów.

Sześć  z  nich  –  E-learning  XML editor  dla  początkujących,  Tworzenie
kursów e-learningowych na platformie Moodle dla niewtajemniczonych,
HotPotatoes dla początkujących, Wykorzystanie programu MS Publisher
w  działaniach  na  rzecz  promocji  organizacji,  Obsługa  programu  MS
PowerPoint  2003,  Obsługa programu MS Excel  2003 –  prowadzonych
jest  w  formie  warsztatowej  w  stu  procentach  online.  Kursy  te  mają
określoną datę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, a nad całością procesu
nauczania czuwa prowadzący, który na bieżąco rozwiązuje pojawiające
się problemy, jak też poddaje ocenie nadsyłane przez uczestników zajęć
rozwiązania  zadań.  Jeden  z  udostępnionych  w  omawianej  kategorii
kursów –  Jak  korzystać  z  platformy zdalnej  edukacji  –  ma charakter
samokształceniowy.  Opublikowany w nim został  materiał  teoretyczny
dotyczący obsługi platformy Moodle, z którego osoby zainteresowane
poszerzeniem i  pogłębieniem posiadanej  wiedzy  mogą  skorzystać  w
dowolnym dla siebie momencie, kurs ma bowiem charakter otwarty o
niesprecyzowanych datach rozpoczęcia i zakończenia zajęć. W kategorii
kursy  komputerowe  opublikowany  został  również  kurs  stanowiący
uzupełnienie zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym (ang. blended
learning)  –  Kursy  e-learningowe  –  nowoczesna  forma  poszerzania
kompetencji zawodowych.

2. Materiały  konferencyjne –  to  kategoria  o  charakterze
samokształceniowym w obrębie, której opublikowane zostały referaty,
prezentacje  i  nagrania  wystąpień  prezentowanych  w  czasie  dwóch
konferencji zorganizowanych przez WMBP w Elblągu: Wirtualny wymiar
edukacyjnej  działalności  bibliotek oraz  Działalność  informacyjna
bibliotek systemu oświaty a potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

3. Materiały  do  lekcji –  to  kategoria,  w  obrębie  której  udostępnione
zostały  materiały  dydaktyczne  przydatne  przy  realizacji  zajęć



edukacyjnych  nie  tylko  z  zakresu  edukacji  czytelniczej  i  medialnej.
Obecnie można tu znaleźć pomoce dydaktyczne do lekcji  z  czterech
tematów:  Jan Paweł  II,  Od starodruku do e-booku  –  od biblioteki  do
mediateki, Żuławy – tajemnicza depresja, Michał Kajka.

4. Materiały  dla  bibliotekarzy –  opublikowane  w  tej  kategorii  kursy
miały charakter zamknięty i były przeznaczone dla uczestników kursu
kwalifikacyjnego  z  bibliotekoznawstwa  realizowanego  przez  lokalny
ośrodek  doskonalenia  nauczycieli.  Ich  celem  było  wspomaganie
realizacji  zajęć  stacjonarnych  poprzez  prezentację  podstawowego  i
uzupełniającego  materiału  teoretycznego  z  czterech  przedmiotów:
Szkolne  Centrum  Informacyjne,  Opracowanie  zbiorów  książkowych,
Opracowanie  zbiorów  nieksiążkowych oraz  Gromadzenie  i
ewidencjonowanie  materiałów  bibliotecznych.  W  chwili  obecnej,  w
związku z nie uruchomieniem kolejnej edycji kursu kwalifikacyjnego z
bibliotekoznawstwa  rozważana  jest  możliwość  udostępnienia
materiałów  edukacyjnych  opublikowanych  w  ramach  wyżej
wymienionych  kursów  m.in.  bibliotekarzom  rozpoczynającym  swoją
karierę zawodową.

5. Przysposobienie  biblioteczne –  w  tej  kategorii  użytkownicy
Bibliotecznego Centrum Zdalnej  Edukacji  mogą skorzystać z  jednego
kursu –  Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Prezentuje on
sposoby udostępniania zbiorów i zasady korzystania z nich w Bibliotece
Pedagogicznej  w  Elblągu.  W  kursie  nie  zabrakło  również  informacji
związanych  z  warsztatem  informacyjnym  Biblioteki,  w  tym  przede
wszystkim z zasadami posługiwania się katalogiem online. Adresatami
szkolenia  są  osoby  zainteresowane  korzystaniem z  zasobów  i  usług
Biblioteki  Pedagogicznej  w Elblągu, jak też nauczyciele,  którzy  mogą
wykorzystać  prezentowany  materiał  do realizacji  zajęć  poświęconych
bibliotekom różnego typu.

Rys. 1. Fragment strony głównej platformy e-learningowej Biblioteki
Pedagogicznej w Elblągu



Źródło: opracowanie własne na podstawie http://moodle.wmbp.edu.pl.

Aby  skorzystać  z  przedstawionych  powyżej  form  szkoleniowych,
należy  założyć  konto  w  Bibliotecznym  Centrum  Zdalnej  Edukacji.
Obowiązek  rejestrowania  się  na  platformie  został  wprowadzony  na
początku 2010 r. Wynikał on z chęci poznania użytkowników Centrum, ich
indywidualnych  ścieżek  poruszania  się  po  platformie.  Pozwoliło  to
wzbogacać  ofertę  BCZE  zgodnie  z  preferencjami  konkretnych  grup
użytkowników.

Uczestnicy  wirtualnych  zajęć  mają  do  dyspozycji  materiały
wprowadzające  w  zakres  kursu  udostępniane  przede  wszystkim  w
formatach:  *.doc,  *.pdf,  *.pps  lub  SCORM.  Przewidziane  programem
danego kursu zagadnienia prezentowane są w blokach tematycznych. W
zależności  od  charakteru  szkolenia  są  one  wzbogacone  filmami
instruktażowymi  wykonanymi  przy  pomocy  darmowych  aplikacji:
CamStudio  lub  Community  Clips  oraz  materiałami  dostępnymi  w
Internecie.  Autorzy  kursów  starają  się  też  prezentować  uczestnikom
podstawowy zbiór definicji w postaci słowników pojęć.

Po blisko trzech latach działania w Bibliotecznym Centrum Zdalnej
Edukacji zarejestrowanych jest 659 użytkowników. Są to osoby z całego
kraju,  wśród  których  dominują  nauczyciele  bibliotekarze  bibliotek
pedagogicznych oraz bibliotekarze bibliotek uczelnianych i publicznych. W



minionym  roku  zaobserwowano  jednak  wzrost  zainteresowania  ofertą
edukacyjną  Centrum  nauczycieli  akademickich,  jak  też  nauczycieli
„przedmiotowców”  reprezentujących  różne  typy  szkół.  Warto  w  tym
miejscu podkreślić fakt, że działalność BCZE jest propagowana głównie w
środowisku bibliotekarskim, co tłumaczy dominującą grupę użytkowników
– bibliotekarzy.

Na  zakończenie  winny  zostać  wskazane  kierunki  rozwoju
Bibliotecznego  Centrum  Zdalnej  Edukacji  przede  wszystkim  w  zakresie
jego  organizacji.  Ich  określenie  utrudnia  jednak  projekt  Ministerstwa
Edukacji  Narodowej  System  doskonalenia  nauczycieli  oparty  na
ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, w ramach którego
planowana jest  budowa sieci  publicznych  Centrów Rozwoju  Edukacji  na
bazie funkcjonujących obecnie placówek doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznych  oraz  bibliotek  pedagogicznych.  Trudno
jest  snuć  plany  na  przyszłość,  gdy  wciąż  niewiadome  jest,  które  z
dotychczas  realizowanych  przez  biblioteki  pedagogiczne  zadań  będą
prowadzone  w  nowej  formie  organizacyjnej.  Niemniej  osoby
odpowiedzialne  za  realizację  e-learningu  w  Warmińsko-Mazurskiej
Bibliotece  Pedagogicznej  w  Elblągu  koncentrują  się  na  rozszerzeniu
obecnej oferty edukacyjnej Centrum o nowe propozycje kursów.
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Renata Samotyj1

Kształtowanie i organizacja przestrzeni biblioteki 
jako miejsca pracy bibliotekarza – próba analizy

Gmachy bibliotek są  jednymi z najdawniejszych budowli wśród
instytucji  służących oświacie i kulturze.  Na  charakterystyczne cechy
kształtu  architektonicznego bibliotek miały  wpływ  osobliwości okresu
historycznego,  kultura i tradycja kraju,  możliwości  finansowe i poglądy
estetyczne założycieli tychże placówek.

Architektura biblioteki,  z punktu widzenia zasad organizacji
przestrzeni wewnętrznej,  bardzo  długo  pozostawała  niezmienna.  Na
modyfikację  jej  kształtu  architektonicznego wpłynęły  nowe tendencje  w
bibliotekoznawstwie,  związane  z  wdrożeniem  nowoczesnych  rozwiązań
technicznych.  Impuls  do  istotnych  zmian  dała  również  koncepcja
„biblioteki otwartej”, w której użytkownik ma bezpośredni dostęp do źródeł
informacji.  Odtąd rozpoczęły  się  zmiany w organizacji  i  funkcjonowaniu
budowli bibliotecznych. Tak powstały supernowoczesne projekty bibliotek
w miastach Seattle (USA) i Delft (Holandia).

W  ostatnim  czasie  na  łamach  publikacji  fachowych  pojawiło  się
pojęcie  inteligentna  budowla  biblioteczna.  Oznacza  ono,  że
współczesna biblioteka stanowi atrakcyjną zewnętrznie instytucję kultury o
giętkiej strukturze i takiej organizacji obsługi bibliotecznej, w której zostały
wykorzystane  współczesne  technologie  informacyjne  i  nowoczesne
wyposażenie techniczne.

Projektanci, podczas wznoszenia i  wyposażania  budowli
bibliotecznych, wykorzystują  rozmaite  środki  konstrukcyjne  oraz
najnowsze technologie. Stosują także rozwiązania inżynierskie, związane z
ochroną  przeciwpożarową,  oświetleniem,  wentylacją,  kondycjonowaniem
powietrza, transportem materiałów bibliotecznych itp.

Celem niniejszej  pracy jest zwrócenie uwagi na rolę  budynków
bibliotecznych jako materialnej składowej socjokulturowego pojęcia
„biblioteka” oraz podjęcie zagadnienia organizacji wewnętrznej przestrzeni
bibliotecznej z punktu widzenia psychologii. Główne akcenty położono na:

 konieczność  badań  interdyscyplinarnych  w  dziedzinach
bibliotekoznawstwa i architektury;

 rozwiązywanie  praktycznych  problemów  modernizacji,  renowacji  i
budownictwa bibliotek.
W warunkach wzrastającej konkurencji ze strony technologii

internetowej,  elektronicznych środków medialnych i innych zdobyczy
współczesnego społeczeństwa, brak twórczego podejścia do bibliotek
(odnoszący się  również  do ich  koncepcji  architektoniczno-przestrzennej)
może wpłynąć na obniżenie ich pozycji wśród innych podobnych instytucji.

Przed biblioteką,  jako instytucją  społeczną, stoi ważne zadanie –
stworzenia maksymalnie przyjaznego dla człowieka środowiska „zdolnego

1 dr  Renata  Samotyj,  Kierownik  Oddziału  Naukowo-Metodycznego  Biblioteki  Naukowej
Politechniki Lwowskiej, e-mail: rsamotyj@gmail.com



pozytywnie wpływać  na wybór przez użytkownika właśnie biblioteki jako
miejsca podejmowania działalności poznawczej,  a także miejsca
komunikacji międzyludzkiej” [2, s. 39].

Ważnego znaczenia nabiera nie tylko realizacja fizycznych potrzeb
czytelników. Konieczne jest też zwrócenie uwagi na potrzeby „użytkownika
wewnętrznego”,  to  znaczy  nа  komfort  pracy  personelu  biblioteki  i  na
odpowiednie wyposażenie jego miejsc pracy itp. [15].

W bibliotekoznawstwie poświęca się wiele uwagi organizacji budowy
bibliotek.  Dyskusje wokół  tej kwestii toczą  się  już  od  ponad stu  lat,
odkąd Melvil Dui w 1876  r.  zebrał  fotografie bibliotecznych budowli i od
1887 r. wprowadził do programu otwartej przez siebie szkoły bibliotecznej
wykład Architektura bibliotek [11].

W  1906  r.  Gerould James Thayer  sformułował  jedenaście
zasadniczych  pytań,  które  określały  zasady  tworzenia  standardów
bibliotecznych  i  dotyczyły  przede  wszystkim  jakościowych  aspektów
działalności biblioteki, w konkretnym budynku, a zwłaszcza:

 kiedy budynek był wzniesiony?
 jaki był koszt budowy?
 ile jest pomieszczeń przeznaczonych do nauki?
 jaki jest system magazynowania?
 jakiego rodzaju są regały i półki? [14, s. 38].

Na  początku  ХХ  w. podstawowe  wymagania  dotyczące
funkcjonowania  budynku  bibliotecznego sformułowali  Lubow Chawkina  i
Jaków Borysow  [4, 6].  Po długiej  przerwie  w latach sześćdziesiątych –
osiemdziesiątych XX w. problematykę tę w publikacjach kontynuowali Lew
Amliński, Rolf Kluth i inni. Ważnym osiągnięciem w tej dziedzinie są także
prace znanego architekta, rosyjskiego uczonego,  Fedora Paszczenki. Jest
on  autorem  ponad  stu  prac  naukowych  w  dziedzinie  teorii  i  praktyki
projektowania  i  budownictwa bibliotek  [10]. Z  kolei  praktyczne aspekty
twórczości  architektonicznej oraz „sekrety” zawodowe projektowania
budowli społeczno-usługowych, w tym również bibliotecznych2, przedstawił
w zbiorze prac Ałwara Aałto [1].

Fachowcy  zwracają  również  uwagę  na  prace  znanego  rosyjskiego
bibliotekoznawcy  Jurija  Stolarowa,  poświęcone  rozwojowi  teoretycznych
podstaw „materialno-technicznego bibliotekoznawstwa” jako części nauki i
praktyki.  Jego zasługą  jest uzasadnienie teoretycznych aspektów badań
dotyczących struktury i funkcji biblioteki z punktu widzenia podejścia
systemowego, zgodnie z którym wyróżnił on cztery podstawowe elementy:

 dokument,
 użytkownik,
 bibliotekarz,
 zaplecze materialno-techniczne [12, 13].

Obecnie problemy architektury bibliotek naświetlają  m.in. fachowe
czasopisma architektoniczne:  Architektura Murator (Polska),  Domus
(Włochy), The Architectural Review (Wielka Brytania), Architectural Record
(USA) i inne.

2 Miejska  Biblioteka  w  Wyborgu,  Biblioteka  w  Sejniajokki,  Biblioteka  Instytutu
Politechnicznego  w  Otaniemi,  Biblioteka  w  Rowaniemi,  Uniwersytecka  Biblioteka  w
Oregonie (USA) [8].



Architektura i bibliotekoznawstwo stanowią  dwie dalekie sobie
dziedziny,  ale posiadają  jeden wspólny przedmiot zainteresowań  –
człowieka.  Zadaniem architektów jest organizacja przestrzeni w celu
realizowania  materialnych  potrzeb  i  rozwoju  duchowego  człowieka.
Zadanie bibliotekarzy natomiast polega na przechowywaniu źródeł wiedzy
(obiektów  kultury  i  dokumentów)  oraz  zapewnianiu  potrzeb
intelektualnych użytkowników jak również rozwoju duchowego.

Dzięki procesowi przekształcania przestrzeni fizycznej w środowisko
użytkowe zapewniane są fizyczne i duchowe potrzeby człowieka.  Należy
podkreślić, że w trakcie wykorzystywania przestrzeni architektonicznej jest
ona  nieustannie oceniana przez czytelników.  Zadanie architekta polega
więc  na umiejętności percepcji  idei użytkownika  (zamawiającego) i
tworzeniu form zgodnych z jego wymaganiami.

W trakcie projektowania dosyć często wykorzystuje się dziś jedną ze
współczesnych metod – partycypację. Problemy współdziałania architekta-
projektanta i bibliotekoznawcy  (zamawiającego) były omawiane w
literaturze fachowej  już  dość dawno.  Ideę tę  w  latach pięćdziesiątych i
szęśćdziesiątych ХХ  w. zainicjowali  architekci  Fedor  Nokolaevicz
Paszczenko  (ZSRR),  Władysław  Piasecki  (PRL)  i  D.  Havrecki  (CzSSR).
Jednak  w  kręgach  ówczesnych  bibliotekoznawców  kwestie  badań
interdyscyplinarnych  oraz  współpracy  między  bibliotekoznawcami  i
architektami  przez  długi  czas  pozostawały  bez  echa  i  nie  znajdowały
zainteresowania.

Stopniowo, w ciągu dwudziestu lat, przemyślenia te zaczęły nabierać
życia w projekcie o wielkiej skali,  organizowanym pod egidą  Rady
Ekonomicznej Wzajemnej  Pomocy w Koordynacyjnym Ośrodku
Europejskich Krajów Socjalistycznych d/s architektury,  budownictwa,
wyposażenia,  mechanizacji  i  automatyzacji  bibliotek  pod  kierunkiem
Fedora Paszczenki. Świadectwem tego jest przygotowane w 1985 r. przez
Ośrodek w Lipsku wydanie Grundlagen des Bibliothekshaus:
Bibliotheksgebäude.  W Moskwie w 1993 r. ukazało się jego tłumaczenie z
niemieckiego  –  Библиотечные  здания.  Основные  положения
библиотечного  строительства (Budowle  biblioteczne.  Podstawowe
zasady budownictwa  bibliotecznego),  zawierające rozdział  Współpraca
bibliotekarzy  i  architektów.  Publikacja  została przygotowana przez
specjalistów obu dziedzin, z krajów CzSSR, ZSRR, NRD, NRB, PRL, WRL pod
redakcją  bibliotekoznawcy Jurija Fenełonowa i architekta Michaiła
Obrosowa [5].

W ramach Ligi Europejskich Bibliotek Naukowych (LIBER)  od
początku  lat  dziewięćdziesiątych ХХ  w.  utworzono Sekcję  Architektury
(LIBER Architecture Group).  Co dwa lata  organizuje  ona  seminaria  w
różnych krajach w celu wymiany doświadczeń  fachowców,  teoretyków i
praktyków,  dotyczących budowy nowych bibliotek,  rekonstrukcji lub
modernizacji starych budowli.

Materialną przestrzeń biblioteczną stanowią:
 budynek i wyposażenie,
 zbiory dokumentów,
 infrastruktura informatyczna,
 technologie informacyjno-komunikacyjne,
 dzieła sztuki i eksponaty muzealne;



 okazy świata roślin (zwierząt) [7].
Budowla  biblioteczna  może  być  zabytkiem  architektury,  zaś  w
historycznych  wnętrzach  nierzadko  zachowane są  meble,  a  więc  okazy
sztuki  dekoracyjno-użytkowej.  Przy  projektowaniu  nowych  pomieszczeń
bywa niekiedy wykorzystywany świat zwierzęcy, na przykład urządza się
akwarium.  Wokół  czytelnika znajdują się  również  pomieszczenia
pomocnicze  –  inne  elementy środowiska,  takie  jak  toalety,  korytarze,
westybul, kawiarnia itp.

Miejsce  pracy,  czyli  przestrzeń,  w której człowiek spędza ponad
połowę  swojego aktywnego życia,  jest tak zwaną  „przestrzenią życiową”
[3, s. 91]. Kształtowanie przestrzeni architektonicznej z myślą o człowieku
–  to główny cel renowacji istniejących budowli lub budownictwa nowych
obiektów.  Przy współczesnym projektowaniu pomieszczeń  inwestorzy
stawiają  wymogi techniczne,  które uwzględniają potrzeby  i  motywację
personelu,  na przykład chęć odczuwania satysfakcji ze swojego miejsca
pracy.

Korzystanie z metodologii badań  ekopsychologicznych pomaga
zrealizować  adaptację  budynku zgodnie z jego funkcjonalnością,
przeznaczeniem i potrzebami użytkowników.  W trakcie projektowania
wnętrz, w celu podniesienia efektywności,  ulepszenia organizacji i
komfortu pracy, należy zwracać  uwagę  nie tylko na kryteria estetyczne,
lecz także uwzględniać zasady ergonomii [9, s. 167].

Najwybitniejsi psychologowie świata wykazali, że sukcesy zawodowe
zależą od komfortu i racjonalnego rozmieszczenia i organizacji stanowiska
pracy.  Udowodniono  naukowo,  że  odpowiednio  przystosowana struktura
przestrzenna miejsca pracy może stanowić znaczne wsparcie w zrobieniu
kariery,  osiągnięciu dobrobytu i zachowaniu zdrowia.  Ciągła praca
umysłowa wywołuje napięcie  fizyczne,  psychiczne i emocjonalne.
Stosowanie w  przestrzeni  bibliotecznej odpowiednich  reguł,  zarówno  w
aspekcie technicznym jak i estetycznym, sprzyja tworzeniu odpowiednich
warunków dla efektywnej pracy.

Uzasadnione są zalecenia, aby w ramach stanowiska pracy tworzyć
atmosferę  „zacisza”  domowego.  Poza tym,  każdy szczegół  wnętrza
powinien wywoływać  przyjemne skojarzenia.  Duże  znaczenie  przy
projektowaniu  przestrzeni  architektonicznej  ma wybór  gamy barw.  Jako
przykład,  można  przytoczyć  nieudane  amerykańskie  doświadczenie  z
początku  lat  osiemdziesiątych  XX  w.,  polegające  na  wykorzystaniu  we
wnętrzach  biurowych  czarno-białej  gamy  barw,  co  doprowadzało  do
wyczerpania  personelu  i  zmniejszenia  wydajności  pracy.  Stopniowo
zrezygnowano więc z takiego kontrastowego łączenia kolorów.

W trakcie aktywnego życia u człowieka wyrabia się  specyficzny
stosunek do otaczającego środowiska  materialnego  oraz ocena  jego
jakości.  Od tego jak przebiega ten czy inny proces,  a w szczególności od
tego, w jakim pomieszczeniu pracuje  człowiek,  zależy jego stan
emocjonalny.

Kształtowanie wnętrza zakładu pracy jest zadaniem
skomplikowanym,  które obejmuje rozwiązanie przestrzennej i barwnej
kompozycji pomieszczeń,  sposobu oświetlenia,  rozmieszczenia mebli i
roślin  oraz  innych  elementów dekoracyjnych,  a nawet wybór odzieży
firmowej.



Pracowników i przestrzeń pracy można traktować jako jeden zbiór i
rozpatrywać  jako wzajemnie związane i zależne od  siebie  elementy
systemu,  zależącego również od mnóstwa parametrów fizycznych,  takich
jak: oświetlenie,  atmosfera,  temperatura,  dźwięki i  inne.  Te  czynniki
funkcjonalne  i  technologiczne  mają  istotne  znaczenie  w  procesie
organizacji wnętrza.

W bibliotece  najbardziej  pożądane jest  wykorzystanie  naturalnego
oświetlenia.  Rozmieszczenie źródeł światła nie tylko pomaga orientować
się  w przestrzeni,  ale w razie potrzeby może posłużyć  do korygowania
proporcji w adaptowanych pomieszczeniach. Projektując  oświetlenie
należy brać pod uwagę organizację struktury przestrzenno-funkcjonalnej.

Kolorystykę wnętrz projektuje się  na podstawie generalnej
architektoniczno-kompozycyjnej  koncepcji  budowli.  W  pracy  ludzie
spędzają wiele czasu, a kolorystyka pomieszczeń ma wpływ na zdrowie i
nastrój  pracowników.  Dlatego powinna być dobierana z uwzględnieniem
przesłanek i wyników badań naukowych. Należy brać pod uwagę harmonię
barw  –  takie  łączenie  kolorów,  które  zapewnia  człowiekowi  nie  tylko
estetyczną przyjemność, ale i komfort psychiczny.

Rośliny stanowią  nieodłączny element wnętrza biblioteki. Aranżacja
zieleni  posiada  nie  tylko  funkcje  estetyczne,  gdyż  rośliny  poprawiają
mikroklimat, oczyszczając powietrze od pyłu, pochłaniają hałas, obniżają
napięcie  nerwowe  i  sprzyjają  podniesieniu  nastroju.  Przestrzeń
wewnętrzną urozmaica łączenie zieleni z wodą i naturalnymi elementami
(kamieniem, piaskiem).

Wszystko to pozwala stworzyć w bibliotece oryginalne, urozmaicone
i  komfortowe  środowisko  podnoszące  kulturę  miejsca  pracy,  a  także
sprzyja zwiększeniu wydajności pracy.

Powstaje pytanie,  co powinni wiedzieć  bibliotekoznawcy,  którzy
opracowują  koncepcje  budynków  bibliotecznych  oraz  ich wykonawcy –
architekci i budowniczowie,  żeby projektować  i budować  z myślą  o
potrzebach ludzkich. Przy tworzeniu nowego pomieszczenia biblioteki lub
renowacji  starej  budowli  warto  wykorzystywać  zasady  i  metody
psychologii  architektury –  dziedziny  wiedzy  zajmującej  się
psychologicznymi  aspektami  projektowania  i  wykorzystywania  budowli.
Przy tym należy brać pod uwagę mechanizm percepcji przestrzeni przez
człowieka,  wzajemny związek struktury i właściwości środowiska
architektonicznego z działalnością  i zachowaniem ludzi,  a także rozwój
różnych rodzajów komunikacji w zmiennych warunkach otaczającego
środowiska.

Koncentrując uwagę na relacji człowiek – przestrzeń, zauważymy, że
tak jak człowiek kształtuje i tworzy środowisko architektoniczne, tak samo i
ono wpływa na kształtowanie osobowości człowieka.  Odpowiedzialność
architektury polega na jej roli w procesie formowania człowieka. Człowiek
również jest elementem otaczającego środowiska. „W architekturze nie ma
widzów  –  są  tylko  uczestnicy”  [3,  s. 8].  Fizyczna przestrzeń
architektoniczna jest właśnie tym środowiskiem, w którym przebiega życie
grupowe ludzi.

Jednym z bardziej „subtelnych” pojęć  psychologii architektury
charakteryzujących otaczające środowisko jest pojęcie – „miejsca”. Teoria
„miejsca” według Nielsa  Luninga Praka,  proponuje  rozróżnienie  trzech



rodzajów  przestrzeni:  fizycznej  (na  przykład,  objętości  powietrza),
konceptualnej  (tego,  co  widzimy  lub  sobie  wyobrażamy) oraz
behawioralnej  (określającej  zachowanie  ludzi  w  przestrzeni  fizycznej).
Jednak  „miejsce”  jest  pojęciem  synergetycznym,  bogatszym  niż  suma
wymienionych elementów.

Interesująca jest jeszcze inna interpretacja miejsca, która wyraża się
przez  pojęcie genius loci –  „ducha miejsca”. Genius loci stanowi jakby
czwartą  składową cechę  miejsca,  atrybut jego identyfikacji,  który wyraża
zdolność  wpływania danego miejsca na realizację  ludzkich zamierzeń.
„Ocena taka jest określeniem stopnia, w jakim dane miejsce jest odbierane
przez ludzi jako pomocne w osiąganiu ich celów”. O „duchu miejsca” pisali
Edward Relph, David Canter, Christian Norberg-Schulz [9, s. 70-72].

Warto podkreślić  pozytywny lub negatywny wpływ wielkości i
proporcji przestrzeni pomieszczeń na psychikę człowieka. W pochodzącym
z  biologicznych  aspektów  systemie  wartości  człowieka,  posiadającego
wrodzone,  naturalne  poczucie  praw  terytorialnych  jednostki,  ważnego
znaczenia  nabiera  pojęcie  przestrzeni  prywatnej.  Analiza odległości
podczas kontaktów  międzyludzkich3 jest nieodzownym etapem procesu
projektowania,  uwzględnianym głównie w  przypadku  pomieszczeń
biurowych.  Specyficzne  pojęcie  przestrzeni  prywatnej  przeciwstawia  się
innemu pojęciu – przestrzeni publicznej.

Następny  rodzaj badań  koncentruje się  wokół  problemów
interpersonalnych, wzajemnego oddziaływania „twarzą  w twarz” (face-to-
face).  Badania pozwalają  ocenić  odległości zapewniające komfort
obcowania pracowników. Wymieniane są optymalne odległości, od 1,67 m
(Robin Sommer) do 2,13 m (Edward Twitchell Hall) [3, s. 65].

Uwzględniać  należy  również wpływ tłumu  – przeludnienia
(„overmannig”)  w  pomieszczeniu,  które  może  wywołać odczucie
dyskomfortu.  Innym przykrym skutkiem małej  objętości  przestrzeni  jest
odczucie ograniczenia (zamknięcia).

W trakcie planowania i projektowania środowiska pracy stworzenie
optymalnych warunków dla personelu jest możliwe dzięki  wykorzystaniu
prawideł dwóch nauk – psychologii pracy oraz psychologii architektury.

Udowodniono, że środowisko pracy ma istotny wpływ na zachowanie
ludzi.  Przestrzeń  fizyczna  wpływa na stan psychiczny  pracowników,
satysfakcję z miejsca pracy, stosunki w zespole oraz jakość wykonywanych
obowiązków.  Obserwacje nad zachowaniem  przestrzennym pracownika
leżą u podstaw rozwiązywania kwestii organizacji biura jako miejsca pracy.
Na przykład,  kiedy pracownik,  zmęczony monotonią  wykonywanych
obowiązków,  szukając zmiany otoczenia urządza sobie przerwę w pracy,
odwiedza inne oddziały,  i tym sposobem przemieszcza się  w inną
przestrzeń.

Najbardziej rozpowszechnionym modelem jest rozmieszczenie
roboczych pokojów wzdłuż  korytarza.  Tym niemniej,  w latach
sześćdziesiątych ХХ  w.  w Niemczech i USA zapoczątkowano nowy typ
rozplanowania biur.  Typ ten nazwano „pejzażem biurowym” albo biurem
otwartego typu. Pomieszczenie biurowe w tym modelu charakteryzuje się
brakiem ścian i przegród oraz dość  chaotycznym rozstawieniem

3 Ich badaniem zajmuje się nauka proksemika.



wyposażenia i mebli.  W pojedynczym pomieszczeniu urządza się  robocze
miejsca dla ponad 20 pracowników [3, s. 107].

Warunki  pracy bibliotekarzy różnią się zasadniczo w zależności od
charakteru  pomieszczeń,  w  których  wykonują  oni  swe  obowiązki.
Szczególnie trudne są  warunki pracy w magazynach książek bez
naturalnego oświetlenia i o ograniczonych możliwościach przewietrzania.
W pomieszczeniach  bez  okien  człowiek  odczuwa  dyskomfort  z  powodu
braku  kontaktu  wzrokowego  ze  środowiskiem  zewnętrznym.  Nawiasem
mówiąc,  niektórzy ludzie nie mogą  przebywać  w zamkniętej przestrzeni.
Mikroklimat w takich pomieszczeniach często charakteryzuje się obniżoną
temperaturą  powietrza i podwyższoną  wilgotnością.  W rezultacie pojawia
się  zmęczenie,  uczucie przygnębienia,  bóle głowy.  Nieodzowna jest więc
okresowa  zmiana rodzaju zajęcia pracowników magazynu książek lub
instalacja specjalnego wyposażenia,  które zapewniałoby sprzyjające
warunki wykonywania pracy.

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że w obliczu
globalnych zmian biblioteka jako struktura społeczna powinna podlegać
istotnym transformacjom, które będą wpływać na środowisko biblioteczne i
architektoniczno-przestrzenną organizację pomieszczeń.

Dla opracowania nowoczesnej koncepcji budowli biblioteki,
uwzględniającej zagadnienia z pogranicza architektury,  aranżacji wnętrz,
psychologii pracy oraz organizacji przestrzeni  bibliotecznej,  nieodzowny
jest współudział specjalistów kilku dziedzin nauki.

Korzystając z nowych wyobrażeń o bibliotece, należy uczyć personel
bibliotek rozumienia współczesnych trendów w budownictwie i renowacji
budowli, a w razie potrzeby także umiejętności współpracy z architektami.
Jednym z priorytetowych kierunków polityki państwa w dziedzinie kultury
powinna  być  popularyzacja  budownictwa  i  rekonstrukcji  budowli
bibliotecznych.
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Monika Halasz-Cysarz1

XXI Wiek!
Bibliotekarze bez bibliotek? A może biblioteki bez

bibliotekarzy?

Współczesne  bibliotekarstwo  i  działalność  informacyjna  podlegają
głębokiej  transformacji,  która  jest  odzwierciedleniem licznych przemian,
między  innymi  społecznych,  technologicznych,  kulturowych  i
antropologicznych. Dzisiaj, by zdobyć informację coraz rzadziej wędruje się
do biblioteki, by szukać jej wśród książek, a częściej w zaciszu domowym
siada przed  ekranem komputera  i  samemu uzyskuje  ogrom źródeł  bez
większych  nakładów  czasowych  czy  finansowych.  W  tej  perspektywie
zmienia się także charakter pracy bibliotekarzy i pracowników informacji,
która staje się „bibliotekarstwem uczestniczącym” i wychodzi poza ramy
samego  budynku  biblioteki.  Obecnie  droga  rozwoju  zawodowego
absolwenta  LIS  nie  zmierza  tylko  w  kierunku  pracy  w  zawodzie
bibliotekarza, udostępniającego zbiory w bibliotece. Coraz częściej kojarzy
się  z  pracą  informacyjną,  w  wielu  przypadkach  realizowaną  w  sposób
zdalny,  pracą  w  wydawnictwie  jako  edytor,  redaktor  albo  w  branży
medycznej, prawniczej, jako broker informacji lub w przedsiębiorstwach i
wielkich korporacjach jako audytor informacyjny,  a także w bibliotekach
cyfrowych czy wirtualnych.

Obecnie telefon komórkowy, komputer i Internet, a co za tym idzie –
portale i media społecznościowe, chociażby takie jak najbardziej znany i
najczęściej  wykorzystywany  Facebook,  komunikatory  internetowe,  blogi
czy internetowe i elektroniczne bazy danych oraz zasoby internetowe są
nie  rzadziej  wykorzystywanymi  narzędziami  w  pracy  bibliotekarzy  niż
książki,  katalogi  biblioteczne  czy  kartka  i  długopis.  Praca  w  nowych
warunkach,  które  –  co  trzeba  zaznaczyć  –  nie  są  stałe  i  nigdy
niezmiennymi nie będą – wymaga zaznajomienia z nowymi technologiami i
śledzenia ich na bieżąco, a także ciągłego dostosowywania się do nowych
warunków,  które  owe zmiany  stwarzają.  Jest  to  nie  lada  wyzwanie,  bo
chyba nie  ma wielu  dziedzin,  które  podobnie  jak  informacja  naukowa i
bibliotekarstwo, są nieustannie poddawane tak wielu przeobrażeniom.

Koncepcja/funkcja  tzw.  „trzeciego  miejsca”  (poza  domem i  pracą)
odwołuje się do teorii Raya Oldenburga i jego książki The great good place.
„Trzecie miejsce” jest kluczowe dla nieformalnego życia publicznego, tu
spędzamy czas wspólnie z innymi, bez zobowiązań, a jednocześnie miejsce
to wzmacnia poczucie  przynależności  do otoczenia oraz więzi  z  innymi.
Wydaje  się  zatem,  że  idea  biblioteki  jako  „trzeciego  miejsca”  to
interesujący kierunek, umożliwiający realizację przemian, na które obecne
napotykają biblioteki i bibliotekarze. Chodzi tutaj nie tylko o architekturę
czy  budowlaną  modernizację  siedziby  biblioteki,  ale  także  o  sygnały
wysyłane  od  bibliotekarzy,  związane  z  przemianami  personalnymi.
1 mgr Monika  Halasz-Cysarz,  doktorantka  Uniwersytetu  Warszawskiego  w  Instytucie
Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, e-mail: mhcysarz@uw.edu.pl



Biblioteka  tradycyjna,  korzystając  z  wszelkich  dostępnych  środków
przekazu (także wizualnych), informuje swoich użytkowników: „Oferujemy
Wam zbiory i usługi, z których – jeśli chcecie – możecie korzystać; sposób
korzystania określają stosowne regulaminy….”. Wydaje się, że biblioteka
pomyślana  i  zaprojektowana  jako  „trzecie  miejsce”  wysyła  do
użytkowników całkiem inny komunikat:  „Jesteś  naszym gościem,  zależy
nam, byś czuł się tu dobrze i jak najlepiej spędził czas. Możesz robić, co Ci
się  podoba  –  badaj,  eksploruj,  doświadczaj,  baw się,  rozmawiaj,  szukaj
inspiracji. A także – odpocznij, napij się kawy…” [4].

Organizacja  biblioteki,  mającej  być  takim  miejscem  to  wielkie
wyzwanie  dla  osób  tworzących  tę  instytucję.  W  bibliotece  będącej
multicentrum,  gdzie  nie  tylko  wypożycza  się  książki,  ale  korzysta,  przy
użyciu innowacyjnych technologii, z najnowszych ich form, można obejrzeć
film edukacyjny, namalować dzieło czy napić się kawy i zjeść dobry obiad,
potrzeba  nie  tyle  bibliotekarzy,  co  „interpretatorów  kultury,  czy
interpretatorów nowych trendów”.

Na  podstawie  wywiadu  przeprowadzonego  wśród  użytkowników  i
pracowników  Biblioteki  Uniwersytetu  Warszawskiego,  postanowiono
przedstawić  opinie  użytkowników  oraz  bibliotekarzy  na  temat  biblioteki
uniwersyteckiej, w której funkcjonują. Zapytano jak to, z czym się stykają,
ma się do ich marzeń na temat biblioteki idealnej.

Na  pytania  odpowiedziało  26  użytkowników  i  10  pracowników
biblioteki, co dało liczbę 36 respondentów. Grupa użytkowników to głównie
studenci.  Wśród  bibliotekarzy  można  wyróżnić:  pracowników informacji,
działu wypożyczeń, bibliotekarzy dziedzinowych oraz pracowników czytelni
ogólnej. Wywiad został oparty o poniższe podstawowe pytania, poddawane
ewaluacji i rozszerzeniu w miarę upływu rozmowy.
Pytania skierowane do użytkowników:

 Co sądzisz o Bibliotece i jej umiejscowieniu?
 Które rozwiązania podobają Ci się najbardziej?
 Czy  zaplecze  gastronomiczne  i  konsumpcyjne  Biblioteki  Ci

odpowiada?
 Jaka według Ciebie powinna być biblioteka marzeń?
 Czy uważasz, że ta Biblioteka może być za taką uważana?
 Czy  i  co  zmieniłbyś  w  Bibliotece,  by  stała  się  jeszcze  bardziej

przyjazna?
 Jakie masz zdanie na temat pracowników Biblioteki?
 Jaki powinien być bibliotekarz marzeń?

Pytania skierowane do pracowników Biblioteki:
 Co sądzisz o Bibliotece i jej umiejscowieniu?
 Które rozwiązania są przyjazne pracownikom?
 Czy  zaplecze  gastronomiczne  i  konsumpcyjne  Biblioteki  Ci

odpowiada?
 Czy Biblioteka jest przyjazna użytkownikom? Czy dobrze wyrażają się

na jej temat?
 Czy  i  co  zmieniłbyś  w  Bibliotece,  by  stała  się  jeszcze  bardziej

przyjazna?
 Jaka według Ciebie powinna być biblioteka marzeń?
 Czy uważasz, że ta Biblioteka może być za taką uważana?
 Jaki powinien być użytkownik marzeń?



Głównym  celem  wywiadu  było  uzyskanie  odpowiedzi  na  pytania
dotyczące  biblioteki  marzeń  oraz  bibliotekarza  i  użytkownika  marzeń.
Pozostałe  pytania  były  pytaniami  pomocniczymi,  które  miały  wywołać
refleksję.  I  choć  odpowiedzi  na  nie  były  bardzo  ciekawe i  z  pewnością
także i one warte są omówienia, nie zostaną przedstawione w niniejszym
tekście.  Uwaga zostanie skupiona głównie na zagadnieniach,  które były
istotne z punktu widzenia tematu referatu, z nadzieją, że pojawi się kiedyś
okazja, by omówić szerzej i pozostałe.

Poniżej przedstawiono wybrane odpowiedzi użytkowników dotyczące
biblioteki marzeń:

 jest  miejscem  łatwo  dostępnym,  znajdującym  się  w  centrum  lub
blisko centrum;

 jest jasna i słoneczna, z ładnymi widokami;
 działa na zasadzie kawiarni,  gdzie w fotelu można usiąść i  czytać

książki wchodząc z ulicy (podobieństwo do salonów Empiku?);
 potrzebna;  interesująca  czytelnika  książka  jest  automatycznie

skanowana  przy  wejściu/wyjściu,  co  powoduje,  że  stanowiska
wypożyczalni  działają  dużo  sprawniej  albo  w  ogóle  przestają  być
potrzebne;

 ksero jest za darmo;
 Internet jest za darmo;
 jest zielono, dużo roślin;
 są kanapy, sofy, fotele i worki do wygodnego czytania na siedząco;
 są automaty z napojami;
 można siedzieć/leżeć na podłodze;
 książki  i  czasopisma  mają  układ  jak  w  domu  (przyjazność

korzystania);
 nie ma problemu ze znalezieniem wolnego komputera lub dostępu

do Internetu.
Wybrane  odpowiedzi  bibliotekarzy  dotyczące  biblioteki  marzeń
kształtowały się następująco:

 znajduje się blisko domu pracownika;
 jest jasna i słoneczna;
 książki same się układają na półki i zawsze stoją tam, gdzie powinny;
 jest miejscem przyjaznym do pracy;
 jest miejscem miłym do przebywania;
 jest czysta, ładnie i nowocześnie urządzona.

Powyższe odpowiedzi,  udzielone zarówno przez bibliotekarzy,  jak i
użytkowników  Biblioteki,  mogą  wskazywać  na  kilka  obszarów  jej
funkcjonowania,  które  należy  poddać  (re)organizacji  w  przypadku
tworzenia  biblioteki  trzeciego  miejsca.  Są  to  zagadnienia,  które  można
sprowadzić do trzech grup treści:

1. Położenie:
 To  jest  zadanie  zarówno  dla  władz,  jak  i  organizatorów

biblioteki.  Najbardziej  optymalnym  byłoby  umiejscowienie
biblioteki  w  centrum  miasta,  przy  głównych  szlakach
komunikacyjnych, najlepiej przy małym parku, w sąsiedztwie
drzew  i  miejsc  zielonych  (co  przy  okazji  zapewniałoby
realizację  jeszcze  innej  wspomnianej  wyżej  potrzeby



obcowania z zielenią i kwiatami). Przykładem takiej realizacji
jest np. nowy budynek Biblioteki Publicznej w Jaworznie.

 Dobra  lokalizacja  wraz  z  odpowiednio  zaprojektowaną
architekturą  miejsca  (zaprojektowanie  parku  odpowiedniego
do  odpoczynku,  czy  lokali  usługowych  pod  wynajem,  np.
księgarni czy kiosku ruchu albo galerii lub pubu) pozwoliłoby
bibliotece  przyciągać  nie  tylko  zbiorami,  ale  budować  w
czytelniku  poczucie,  że  otoczenie  biblioteki  jest  miejscem,
gdzie może zrealizować nie tylko swoje czytelnicze potrzeby.

 Pracownicy zaznaczali także, że idealna biblioteka to ta, która
jest blisko domu lub znajduje się w centrum miasta, w pobliżu
szlaków komunikacyjnych.

2. Architektura wnętrza:
 W zadanie aranżacji  wnętrza mogą być zaangażowani,  poza

architektami, także pracownicy biblioteki oraz użytkownicy. To
właśnie  te  dwie  grupy  spędzają  w  niej  najwięcej  czasu,
powinny więc mieć wpływ na to, jak biblioteka wygląda.

 Powinno  pozwolić  się  wypowiedzieć  na  ten  temat
przedstawicielom  obu  grup,  z  inicjatywą  czego  mogą  wyjść
zarówno władze chcące zbudować nowy gmach, jak i dyrekcja
planująca zmodernizować istniejącą już jednostkę.

3. Porządek:
 Kwestią,  która  pojawiła  się  w  ankietach,  była  także  sprawa

porządku  panującego  w  bibliotece.  Z  szerszych  odpowiedzi
wynika, że użytkownikom nie chodziło tylko stricte o porządek
w  sensie  czystości,  ale  także  o  uporządkowanie  dotyczące
księgozbioru oraz przestrzeni  w bibliotece.  O ile to pierwsze
jest  obowiązkiem pracowników serwisu sprzątającego,  o tyle
za drugie odpowiedzialni są bibliotekarze, dbający chociażby o
porządek  w  księgozbiorze.  Oczywiście  nie  zawsze
poprzestawiane  w  wolnym  dostępie  pozycje  są  wynikiem
niedbalstwa bibliotekarza, bo często to użytkownicy, układają
samodzielnie  książki  lub  „ukrywają”  je  w  zupełnie  innym
dziale.

W  kwestii  bibliotekarza  marzeń  użytkownicy  biblioteki  najczęściej
wskazywali poniższe cechy jako te, które powinny go wyróżniać:

 uśmiechnięty,
 młody, ale doświadczony stażem,
 modnie ubrany,
 kulturalny,
 nowoczesny,
 obeznany w ogólnej sytuacji,
 o wysokim poziomie wiedzy ogólnej,
 zawsze chętny do pomocy,
 świetnie orientujący się w oferowanych zbiorach,
 zadowolony ze swojej pracy,
 otwarty na propozycje i uwagi ze strony użytkownika,
 mający opanowane w bardzo dobrym stopniu nowe technologie.

Przedstawione odpowiedzi wskazują na smutną rzeczywistość – jak
postrzegani są współcześni bibliotekarze. Nadal są oni kojarzeni z ubraną



na szaro panią,  w okularach oraz we włosach spiętych w koczek.  Nijak
obraz takiego bibliotekarza koresponduje z biblioteką jako multicentrum, z
biblioteką  jako  miejscem  nowoczesnym  i  naszpikowanym  nowymi
technologiami.

Jak wspomniano wyżej, nie tylko nowoczesna szata architektoniczna
tworzy z biblioteki nowoczesne centrum, ale także, a w zasadzie przede
wszystkim  –  personel.  Na  podstawie  udzielonych  przez  użytkowników
odpowiedzi można wskazać pracownikom bibliotek kilka obszarów zmian w
tym zakresie, a mianowicie:

1. Poszerzenie umiejętności w zakresie nowych technologii  – na taką
potrzebę wskazuje nie tylko charakter coraz to nowocześniejszych
bibliotek, ale mówią o tym także sami bibliotekarze, którzy niekiedy
zauważają  przepaść  pomiędzy  nimi  a czytelnikami  w  zakresie
posiadanych  kompetencji  informatycznych.  Sytuacja  taka  nie  jest
pozytywną, bo nie kształtuje prestiżu zawodu bibliotekarza, wprost
przeciwnie – umniejsza jego rolę.

2. Poszerzanie  wiedzy  w  zakresie  public  relations  oraz  komunikacji
międzyludzkiej – odpowiedzią, która pojawiała się najczęściej, była
potrzeba „uśmiechniętego bibliotekarza”, dlatego kwestia ta znalazła
się na drugim miejscu. Wydaje się, że bibliotekarze postrzegani są
jako  „smutasy”.  Wątpliwe,  czy  rzeczywiście  tak  jest.  Być  może
problemem jest brak wiedzy w zakresie public relations? Może zatem
rozwiązaniem byłoby  zorganizowanie  wśród  pracowników bibliotek
szkoleń, podczas których dowiedzieliby się, jakie są podstawy pracy
z klientem, jak budować pozytywne wrażenie i odbiór własnej osoby
oraz jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

3. Szkolenia  wewnątrzbiblioteczne  –  miałyby  one  polegać  na
odbywających się  okresowo spotkaniach personelu biblioteki  (albo
stworzeniu  portalu  wymiany  myśli  w  instytucji,  tzw.  intranetu).
Podczas  takiej  wymiany  myśli,  pracownicy  mieliby  okazję
dowiadywać się na bieżąco o zmianach w instytucji,  a także mieć
okazję  do  wypowiadania  swoich  opinii  na  temat  innowacji,  które
według nich są potrzebne bibliotece.

4. Umożliwianie  permanentnej  edukacji  –  tylko  dzięki  ciągłemu
rozwojowi,  przy  tak  szybko  zmieniających  się  warunkach
społecznych,  bibliotekarze  będą  w  stanie  iść  z  duchem  czasu  i
dotrzymywać  kroku  użytkownikom  bibliotek,  choć  w  zasadzie
powinni być co najmniej o jeden krok przed nimi…

5. Szkolenia językowe – są konieczne nie tylko ze względu na to,  że
coraz więcej źródeł jest dostępnych m.in. w języku angielskim, ale
także  dlatego,  że  coraz  liczniejsi  użytkownicy  bibliotek  to
obcokrajowcy, przebywający na terenie naszego kraju. Tylko dzięki
szerokim  kompetencjom  językowym,  pracownicy  bibliotek  będą
w stanie pomóc każdemu użytkownikowi, a także czerpać wiedzę z
zagranicznych publikacji, możliwą do wykorzystania w ich rodzimej
instytucji.  Znajomość  języka  otworzy  ich  także  na  nowe
doświadczenia.

6. Bieżąca orientacja w sytuacji światowej i kulturalnej – leży głównie w
gestii  samych  pracowników,  tym  bardziej  jeśli  chcą  oni  być
postrzegani  jako  ludzie  inteligentni  i  umiejący  pomóc  każdemu



użytkownikowi.  Jednak  dyrekcja  biblioteki  może  zorganizować  dla
nich dostarczanie „codziennej porcji wiadomości ze świata kultury”.
Nie  jest  to  kwestią  trudną,  zważywszy,  że  w  zasadzie  każdy
internetowy  portal  informacyjny  zamieszcza  bieżące  informacje
kulturalne.

7. Badanie poziomu satysfakcji z pracy – dla usprawnienia działalności
biblioteki,  w  której  najwięcej  czasu  spędzają  z  reguły  właśnie
pracownicy  jednostki,  warto  by  dyrekcja  przeprowadzała  co  jakiś
czas badania poziomu satysfakcji. Pozwoliłoby to na usprawnienie i
ulepszenie  pracy  własnej  bibliotekarzy,  co  wpłynęłoby  pozytywnie
zarówno na  funkcjonowanie  całej  biblioteki,  jak  i  na  jej  społeczny
odbiór.
Przykładem ciekawej, nowatorskiej biblioteki XXI w., zaprojektowanej

i  promowanej  zgodnie  z  założeniami  teorii  „trzeciego  miejsca”,  jest
biblioteka publiczna w mieście Hjørring na północy Danii.

Fot. 1. Hall główny Biblioteki Hjørring

Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Hjørring  jest  miastem średniej  wielkości  (67,5  tys.  mieszkańców),
działa tam biblioteka główna z czterema filiami bibliotecznymi oraz jednym
bibliobusem.  Nowa  biblioteka  główna,  otwarta  w  kwietniu  2008  r.,
zlokalizowana  jest  w  budynku  „Metropol”  –  centralnym  i  najczęściej
odwiedzanym  punkcie  miasta.  Takie  usytuowanie  wzmacnia  wizję
biblioteki  jako „trzeciego miejsca”,  dodatkowo umieszczenie w budynku
biblioteki  także  centrum  handlowego  oraz  klubu  fitness,  rzeczywiście
sprzyja  zaspokojeniu  kilku  potrzeb  współczesnych  obywateli  miasta:
konsumpcyjnych, sprawności fizycznej oraz rozwoju intelektualnego.

Fot. 2. Hala Biblioteki Hjørring



Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Pracownicy Biblioteki w Hjørring mieli wielki wkład w projektowanie i
aranżację  placówki.  Pozwolono  im  realizować  własną  wizję  i  marzenia,
dotyczące tego, czym może być nowa biblioteka. Bibliotekarze aktywnie
uczestniczyli w przygotowywaniu projektu zagospodarowania przestrzeni,
wystroju wnętrz, dekoracji oraz wyposażenia, czego efekt można oglądać
na zamieszczonych zdjęciach.

Fot. 3. Hala Biblioteki Hjørring

Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Pomysłem  pracowników  było,  by  witać  zamiast  standardowym,
rzucającym  się  w  oczy  stanowiskiem  obsługi  czy  punktem  informacji,
wielkim napisem „Velkommen” czyli „Serdecznie witamy”. Pomysł godny
polecenia,  bowiem  stanowi  czytelny,  jasny  przekaz  skierowany  do
użytkownika: „Witamy Cię, jesteś naszym gościem, czuj się tu dobrze”.

Fot. 4. „Witamy” w Biblitoece Hjørring



Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Fot. 5. Nowoczesność w Hjørring

Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Fot. 5. Tradycja w Hjørring

Źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151



Warto na koniec wspomnieć o pewnych pomysłach zastosowanych w
Bibliotece. Wszędzie obecnym elementem wystroju wnętrza jest czerwona
wijąca się wstęga, która łączy ze sobą wszystkie części Biblioteki,  pełniąc
jednocześnie różnorakie funkcje (ozdoby, bramy, półek na książki, lady do
ekspozycji),  co  nadaje  miejscu  charakter  jedności.  Przestrzeń  nie  jest
podzielona na wyraźne części, choć można wyróżnić miejsce „bardziej dla
dzieci” – część multimedialna oraz „bardziej dla dorosłych” – np. klasyczna
czytelnia  z  wygodnymi  fotelami  typu  Chesterfield.  Dla  pragnących
popracować w ciszy i spokoju przeznaczono kilka wyraźnie oznakowanych,
zamykanych pomieszczeń, zaś reszta przestrzeni posiada mnóstwo kącików,
zakamarków  i  zaskakujących,  nietypowych  dla  biblioteki,  elementów
wyposażenia, jak np. łóżko, zjeżdżalnia, czy basen.

Duńska biblioteka jest oczywiście pełna nowych technologii. Można
wymienić chociażby pomieszczenia z wmontowanymi w ścianę ekranami,
służącymi do przeglądania zasobów sieci i korzystania z multimediów, czy
kilka stacjonarnych pulpitów z grami edukacyjnymi w części dla dzieci. A
wspólna część – dla dzieci i dorosłych – jest wyposażona w ekran, projektor
i nagłośnienie, co tworzy miejsce do organizacji spotkań, projekcji filmów i
wspólnych  gier.  W  Bibliotece  znajduje  się  też  automat  do  wypożyczeń
samoobsługowych.  Zwrotów  dokonuje  się  także  samoobsługowo,
odkładając książkę, płytę czy film na specjalny odpowiednio oznakowany
wózek2.

Innym interesującym przykładem jest Biblioteka Publiczna w Seattle.
Nowy budynek Biblioteki powstał w 2004 r. Składa się z 11 poziomów. Jest
efektem współpracy władz Seattle,  architektów,  specjalistów od nowych
technologii oraz bibliotekarzy. Tworzenie projektu polegało na wcieleniu do
załogi  Biblioteki  ekipy  architekta,  który  wygrał  projekt  i  wspólnym
aranżowaniu wnętrz. Efektem jest 11-kondygnacyjny, nowoczesny, trochę
„kosmiczny” budynek. Kształt może ma i dziwny, ale jest skonstruowany
tak, by maksymalnie wykorzystać światło słoneczne tam, gdzie jest ono
potrzebne użytkownikom, a ograniczyć jego dostęp tam, gdzie znajdują się
zbiory  (w  celu  ich  ochrony)  oraz  maksymalnie  pożytkować  ciepło
oddawane przez sprzęt.

Fot. 7. Biblioteka Publiczna Seattle

2 Więcej zdjęć Biblioteki Hjørring można znaleźć na blogu Agnieszki Koszowskiej [2].



Źródło: http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/photogalleries/
spl20.html

Fot. 8. Biblioteka Publiczna Seattle nocą

Źródło: http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/photogalleries/
spl17.html

Rys. 1. Jedenaście poziomów Biblioteki Publicznej w Seattle



Źródło: http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/architecture/



Jak  wspomniano,  pracownicy  Biblioteki  mieli  ogromny  wpływ  na
aranżację  wnętrza.  Podobnie  jak  w przypadku  opisanej  wyżej  Biblioteki
duńskiej.  Nie sposób wymienić  wszystkie  „pomieszczenia”,  które można
znaleźć  w  Bibliotece,  gdyż  na  tylu  poziomach  znajduje  się  ich  sporo.
Między  innymi  są  to:  centrum  zabaw  dla  dzieci,  ogromne  audytorium
wyglądające  jak  sala  kinowa,  językowe  centrum  learningowe,  centrum
młodzieżowe, pokoje spotkań, zajmujące cały jeden poziom oraz „serce”
Biblioteki, tzw. living room.

Fot. 10. Living room w Bibliotece Publicznej w Seattle

Źródło: http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/photogalleries/
spl3.html

Na  poziomie  living  room  zlokalizowane  są:  sklep  z  pamiątkami,
kafeteria, wspomniane centrum młodzieżowe oraz kolekcje filmów video i
DVD,  najnowszych  książek  i  popularnych czasopism  oraz  kolekcje
wielkoformatowe. Poza tym na tym poziomie znajduje się maszyna, która
jest  marzeniem  bibliotekarzy  (patrz:  ankieta),  która  odbiera  książki,
skanuje, wycofuje z systemu i odsyła na odpowiedni poziom Biblioteki do
ułożenia na półkę lub przekazuje na jeszcze inny poziom, jeśli książka jest
zamówiona przez innego czytelnika.

Fot. 11. Urządzenie przyjmujące zwracane książki w Bibliotece Publicznej w
Seattle



Źródło: http://seattletimes.nwsource.com/news/local/library/photogalleries/
spl8.html

Oczywiście  nie  sposób  przedstawić  wszystkich  elementów
wyposażenia  Biblioteki.  Więcej  informacji  o  wykorzystanej  technologii,
etapach budowy, wyposażeniu każdego poziomu i „wstędze” zastosowanej
w tej instytucji, uzupełnionych wieloma zdjeciami i wizualizacjami można
znaleźć na samej stronie Biblioteki [1].

Przyglądając  się  budowie  i  funkcjonowaniu  wyżej  wspomnianych
bibliotek,  nie  sposób  nie  myśleć,  że  tak  nowoczesna  forma
architektoniczna,  potrzebuje  też  nowoczesnej  formy  organizacyjnej  i
nowoczesnego bibliotekarza. O ile biblioteka w Danii nie podaje zbyt wielu
informacji o wymogach dotyczących pracowników, to biblioteka w Seattle
dokładnie  opisuje  wizję  zatrudnionego  w  tej  instytucji  bibliotekarza.
Większość z zatrudnionych i szukających tam pracy bibliotekarzy powinna
posługiwać się biegle co najmniej jednym językiem obcym, by zapewnić
obsługę  na  najwyższym  poziomie  wszystkim  swoim  czytelnikom,  być
obeznanym z nowymi technologiami i świetnie orientować się nie tylko w
zbiorach,  którymi  się  opiekuje,  ale  także  w  całej  strukturze  biblioteki.
Bibliotekarz  pracujący  w  takiej  instytucji  powinien  być  także  dobrym
psychologiem i pedagogiem, a przede wszystkim – mówiąc kolokwialnie –
znać się na ludziach i po prostu lubić z nimi pracować. W obu opisanych
bibliotekach  stawia  się  przede  wszystkim  na  relacje  międzyludzkie.
Bibliotekarz  powinien  jawić  się  jako  człowiek  nowoczesny  i  otwarty,
umiejący  i  chcący  służyć  ludziom,  robiąc  to  z  uśmiechem  na  ustach.
Wydaje  się  to  potwierdzać  kwestie,  na  które  wskazali  respondenci  w
ankiecie  przeprowadzonej  w  Bibliotece  Uniwersytetu  Warszawskiego,
dotyczącej  idealnej  biblioteki  i  bibliotekarza  marzeń.  Przypomnijmy,  za
istotne uznano:



 poszerzenie umiejętności w zakresie nowych technologii;
 zdobycie  wiedzy  w  zakresie  public  relations  oraz  komunikacji

międzyludzkiej;
 szkolenia wewnątrzbiblioteczne dla bibliotekarzy;
 permanentną edukację;
 szkolenia językowe;
 budowanie bieżącej orientacji w sytuacji światowej i kulturalnej.

Zatem  zwrócenie  większej  uwagi  na  budowanie  relacji
międzyludzkich,  kształcenie  bibliotekarzy  w  zakresie  komunikacji  i
organizowania biblioteki,  w której  panuje miła i  przyjazna atmosfera do
pracy,  zdaje  się  być  tym,  co  jest  ważnym  czynnikiem  do  osiągnięcia
sukcesu przez współczesną bibliotekę.

Jak  mówiła  w  wywiadzie  dla  Bibliosfery Katarzyna  Materska,
wykładowca  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Studiów  Bibliologicznych
Uniwersytetu Warszawskiego:  „W świecie, w którym coraz większa część
źródeł  udostępniana  jest  elektronicznie,  biblioteki  –  jeśli  chcą
zachować/wzmocnić  swoja  rolę  i  znaczenie –  muszą ewoluować tak,  by
postrzegano  je  nie  jako  miejsce  na  materiały,  lecz  dla  ludzi, gdyż
najprawdopodobniej to właśnie społeczna funkcja information commons –
przestrzeni  do  indywidualnej  i  wspólnej  pracy  (traktowanej  nie  jako
wirtualna  czy  fizyczna,  lecz  intelektualna)  i  aktywności  towarzyskiej  i
społecznej,  oraz  oferowanie  publikacji  niedostępnych  online  pozwoli  im
przetrwać” [4].  Wówczas  tytuł  niniejszego  tekstu:  Bibliotekarze  bez
bibliotek?  A  może  biblioteki  bez bibliotekarzy?  będzie  tylko  pytaniem z
gatunku science-fiction.
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Tatiana Andrzejewska1

Biblioteka e-pokolenia.
Na przykładzie Czytelni na WETI Politechniki Gdańskiej

Rewolucja  cyfrowa,  mająca  miejsce  w  ostatnich  latach,  wywołała
ogromne  zmiany  w  zachowaniach,  mentalności,  a  także  sposobach
zdobywania wiedzy wśród ludzi, zwłaszcza ludzi młodych. Jak pisze Łukasz
Gołębiewski w swojej książce No Future Book – Śmierć książki:  „Do głosu
doszło  nowe  pokolenie  czytelników.  Pokolenie  wychowane  przed
monitorem komputera i ekranem telefonu komórkowego. Pokolenie, które
bez  trudu  porusza  się  w  rozmaitych  aplikacjach,  nawiguje  po  stronach
internetowych,  na  co  dzień  korzysta  z  komunikatorów  i  poczty
internetowej,  czas  spędza  na  czatach,  a  na  randki  umawia  się  z
wirtualnymi znajomymi. To pokolenie nowych czytelników (…) pokolenie,
które wiedzy szuka w Google, a nie w Encyklopedii PWN, które nie słucha
płyt, lecz piosenek w formacie MP3 (…)” [1, s. 15]. Mając świadomość tych
zmian na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji  i Informatyki Politechniki
Gdańskiej  zorganizowano  filię  Biblioteki  Głównej  adekwatną  do  wyzwań
XXI w.

WETI to największy wydział Politechniki Gdańskiej, kształcący ok. 4
tys.  studentów  na  studiach  inżynierskich,  magisterskich  bądź
dwustopniowych, a także na studiach doktoranckich. Jest to wydział, który
ma od 1992 r. najwyższą kategorię naukową. Pracownicy i studenci WETI
uczestniczą  w  wielu  priorytetowych  krajowych  i  międzynarodowych
programach badawczych. Wydział ten edukuje na najwyższym światowym
poziomie  przyszłych  informatyków,  automatyków  i  elektroników,  którzy
doskonale poruszają się po cyberświecie.

W 2008 r. oddano do użytku nowoczesny gmach WETI, wybudowany
przy  współfinansowaniu  Unii  Europejskiej  w  ramach  Zintegrowanego
Programu  Operacyjnego  Rozwoju  Regionalnego.  W  tym  pięknym,
inteligentnym budynku znalazła siedzibę nowoczesna czytelnia, na którą
składają  się  trzy pomieszczenia:  sala  główna,  nieduża sala  seminaryjna
oraz  pomieszczenie  bibliotekarzy.  Salę  seminaryjną  można  podzielić
ruchomą składaną ścianką na  dwie  mniejsze.  W zależności  od  potrzeb,
odbywają  się  tu  szkolenia,  różnego  rodzaju  spotkania  naukowe  oraz
warsztaty organizowane przez studentów,  a także pokazy,  gdyż sala ta
wyposażona jest w sprzęt multimedialny. Nie ma w Czytelni salek do cichej
pracy  własnej,  natomiast  sala  seminaryjna  wykorzystywana  jest  bardzo
często  przez  studentów  jako  miejsce  pracy  wspólnej,  gdyż  studia
inżynierskie  wymagają  grupowej  pracy  nad  projektami  lub
przeanalizowania  problemu  w  większym  gronie.  Dzięki  temu  czytelnia
staje się miejscem kontaktu nie tylko z książką i komputerem, lecz także z
innymi ludźmi.

1 mgr  Tatiana  Andrzejewska,  Biblioteka  Główna  Politechniki  Gdańskiej,  e-mail:
tandrzejew@pg.gda.pl



Fot. 1. Czytelnia na WETI PG – widok ogólny
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W obu salach są 72 miejsca, w tym 40 to stanowiska komputerowe,
umożliwiające  pełen  dostęp  do  Internetu.  Czytelnik  korzystający  z
komputera  loguje  się,  podając  numer  karty  bibliotecznej  i  hasło.  Aby
kontynuować pracę, musi kliknięciem zaakceptować Zasady korzystania z
komputerów w bibliotece uczelnianej. Autoryzowany dostęp do komputera
pozwala na identyfikację ewentualnej osoby naruszającej regulamin lub –
co gorsze – prawo.

Zalogowany czytelnik ma do dyspozycji pakiet biurowy Open Office.
Może zapamiętać utworzony przez siebie dokument, a w dogodnym czasie
kontynuować pracę z dowolnego stanowiska komputerowego w czytelni,
gdyż  po  zalogowaniu  swoim  loginem  i  hasłem  otrzymuje  dostęp  do
swojego pulpitu, a więc i wszystkich swoich dokumentów.

W czytelni  istnieje  dostęp do sieci  Eduroam,  co  jest  tym bardziej
istotne, że studenci tego Wydziału często korzystają z własnych laptopów,
studiują tutaj także obcokrajowcy.

Czytelnia wyposażona jest w dwa kserografy, pracujące również jako
drukarki  sieciowe  i  dwa  skanery.  Ostatnio  zakupiono  nowoczesne
urządzenie  wielofunkcyjne,  które  umożliwia  kserowanie/drukowanie
czarno-białe  i  w  kolorze  oraz  skanowanie  dokumentu  bezpośrednio  do
pamięci przenośnej lub wysyłanie go pocztą elektroniczną. Wszystkie te
urządzenia udostępniane są w formie samoobsługowej. Wyposażono je w



odpowiednie czytniki, zdejmujące należność (impulsy) za wykonane odbitki
z zakupionej  u bibliotekarza karty z paskiem magnetycznym. Natomiast
bezpłatnie można skorzystać ze skanera.

Fot. 2. Ustawienie zbiorów w czytelni
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Zgodnie  z  najnowszymi  trendami  zbiory  w  czytelni  na  WETI
zorganizowane są w wolnym dostępie.  Czasopisma ustawione zostały w
kolejności  alfabetycznej,  z  podziałem  na  polskie  i  zagraniczne.  Na
wyeksponowanym miejscu ustawiono wybrane tytuły. Są to te czasopisma,
o  których  pracownicy  wiedzą,  że  będą  najczęściej  poszukiwane  przez
czytelników. Szczegółowe opisy na regałach i zakładki na półkach ułatwiają
odnalezienie poszukiwanego tytułu.

Książki,  natomiast,  ustawiono  według  systematyki  opracowanej
przez  pracowników naukowych  Wydziału.  Utworzono  następujące  działy
główne: Automatyka i robotyka, Elektronika, Telekomunikacja, Informatyka
oraz dział Inne/Różne, który zawiera, np. książki z wiedzy ogólnej, fizyki,
matematyki  i  innych.  Działy  główne dzielą  się  na poddziały.  W ramach
każdego  poddziału  książki  ustawione  są  według  sygnatur,  co  oznacza
niemal to samo, co uszeregowanie chronologiczne, według daty zakupu; a
więc książki najnowsze są najczęściej na końcu danego poddziału. Łatwo
więc  je  odnaleźć.  Aby  ułatwić  czytelnikowi  odnajdywanie  poszukiwanej
literatury, na każdym regale umieszczono w języku polskim i angielskim



dokładny opis, a na konkretnych półkach ustawiono zakładki ze znakami
działów  i  poddziałów.  W  katalogu  Virtua  zostały  naniesione  symbole,
wskazujące, na którym regale i półce można daną książkę odnaleźć. Jeżeli
czytelnik poszukuje konkretnej książki, znając jej tytuł i autora, znajdzie
również w katalogu komputerowym informację, gdzie ta książka (w jakim
dziale i poddziale) stoi.

Oddzielnie  (ale  także  według  przyjętej  systematyki)  ustawiono
księgozbiór  podręcznikowy,  a  także  księgozbiór  podręczny.  Księgozbiór
podręcznikowy  to  typowe  podręczniki,  wskazane  przez  nauczycieli
akademickich. Czytelnia gromadzi je w więcej niż jednym egzemplarzu.

W czytelni na WETI wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe na
okres  trzech  dni.  Po  przekroczeniu  tego  czasu  system  automatycznie
nalicza  niezdyscyplinowanym czytelnikom kary.  Zanim kara  zacznie  się
naliczać, system wysyła upominającego e-maila. Przyjęto zasadę, że nie
wypożycza  się  książek,  które  znajdują  się  w  czytelni  tylko  w  jednym
egzemplarzu.  Jeżeli  czytelnia  posiada dwa lub więcej  egzemplarzy tego
samego wydawnictwa, mogą one być wypożyczone na okres trzech dni,
bez możliwości prolongaty. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy
książki.  Czasopism  nie  wypożycza  się.  Książki  przeznaczone  do
wypożyczeń oklejono zielonym paskiem, aby użytkownik już na pierwszy
rzut  oka  wiedział  czy  dany  egzemplarz  ma  status  „wypożyczenie
krótkoterminowe” czy „książka do korzystania w czytelni”.

Nowością  w  czytelni  na  WETI  jest  system  samoobsługowych
wypożyczeń i zwrotów, który tworzy całość wraz z bramką RFID. Jest to
nowoczesne rozwiązanie ochrony i  identyfikacji  księgozbioru. Urządzenia
pracują w technologii  identyfikacji  za pomocą fal radiowych RFID (Radio
Frequency  IDentyfication).  System ten,  współpracując  z  Virtuą,  wspiera
wiele  procesów bibliotecznych,  służy ochronie i  identyfikacji  zbiorów na
różnych poziomach,  od rozpoznawania książki  w bramce wejściowej,  po
automatyczne  porządkowanie  zbiorów  w  wolnym  dostępie  i  robienie
skontrum.

Bramka RFID wyposażona jest w oprogramowanie zwane monitorem
bramki,  rejestrujące  zdarzenia,  które  wyświetlane  są  na  monitorze
dyżurnego  bibliotekarza,  informując  o  wnoszonych  i  wynoszonych
książkach.  W  razie  potrzeby  bramka  zatrzaskuje  drzwi  na  pół  minuty.
Pracownik  biblioteki  ma  możliwość  sprawdzenia  raportów  o  alarmach,
które zawierają takie informacje, jak autor, tytuł, sygnatura.

Fot. 3. Bramka RFID
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Niezbędnym elementem systemu jest etykieta biblioteczna, w którą
zostały  wyposażone  książki  w  czytelni.  Zaopatrzona  w  chip  etykieta
komunikuje się z urządzeniami do samoobsługowych operacji i z bramką
za pomocą fal radiowych, przesyłając informacje zawarte w chipie. Pamięć
etykiety zawiera unikatowy numer, identyfikujący jednoznacznie książkę w
systemie Virtua. Chip etykiety wyposażony jest w wystarczającą pamięć,
by zawrzeć w nim informacje o pozycji, takie jak autor, tytuł, sygnatura itp.

Podstawowymi  urządzeniami  samoobsługowego  systemu  są:
stanowisko do samodzielnych wypożyczeń oraz wrzutnia przeznaczona do
zwrotu książek.

Czytelnicy w większości posiadają elektroniczne karty biblioteczne.
W  przypadku  studentów  jest  to  ELS  (Elektroniczna  Legitymacja
Studencka),  natomiast  pracownicy  zostali  zaopatrzeni  przez  Wydział  w
elektroniczne  legitymacje  pracownicze,  które  pełnią  również  rolę  karty
bibliotecznej.  Numer  ewidencyjny  pracownika  Politechniki  Gdańskiej
poprzedzony  odpowiednim  prefiksem  jest  numerem  jego  karty
bibliotecznej.  W  przypadku  braku  karty  elektronicznej,  możliwe  jest
wypożyczenie książki poprzez dyżurnego bibliotekarza.

Stanowisko do samodzielnych wypożyczeń pozwala:
 wypożyczyć dzieła bez udziału bibliotekarza,
 sprawdzić stan konta oraz terminy zwrotu wydawnictw,
 wydrukować pokwitowanie.



Fot. 4. Stanowisko do samodzielnych wypożyczeń
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Stanowisko jest bardzo proste w obsłudze. Wyposażono je w ekran
dotykowy, który wskazuje czytelnikowi, jakie czynności powinien wykonać.
Na ekranie podane są informacje o stanie konta czytelniczego i terminach
zwrotu materiałów.

Fot. 5. Wrzutnia
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Natomiast wrzutnia służy do samoobsługowego zwrotu wydawnictw, które
w  automatyczny  sposób  zostają  „zdjęte”  z  konta  czytelnika.  Książki
spadają do specjalnego wózka, którego dno obniża się, zwiększając w ten
sposób jego pojemność, i chroniąc książki przed zniszczeniem.

System  RFID,  posiada  także  specjalny  czytnik  i  przenośny
minikomputer,  które  służą  między  innymi  do  wykonywania  skontrum  i
porządkowania  księgozbioru.  Jednak  w  praktyce  posługiwanie  się  tym
urządzeniem w przypadku, gdy książki stoją na metalowych półkach (a tak
jest w czytelni na WETI) bywa utrudnione. Książki przy metalowej ściance
nie zawsze są zauważone przez czytnik. A należy zaznaczyć, że ze względu
na oszczędność miejsca i ochronę przeciw kurzowi książki i czasopisma w
czytelni  ustawiono  na  metalowych  jezdnych  regałach,  które  zresztą
sprawdzają się w tej czytelni znakomicie, a dzięki wyposażeniu w system
„stop” nie stwarzają zagrożenia dla czytelników.

Studenci  Wydziału,  działający  w  kole  naukowym,  samodzielnie
zaprojektowali,  wykonali  i  zamontowali  licznik wejść z interfejsem www.
Pozwala  on  nie  tylko  zliczyć  czytelników,  ale  jest  dla  pracowników
Biblioteki  narzędziem do przeprowadzania  analizy  odwiedzin  w celu  jak
najlepszego zorganizowania dyżurów. Rocznie Czytelnię odwiedza około 90
tys. osób (dane z licznika), a bywają miesiące, np. październik, że liczba
odwiedzin sięga 12 tys.

Dzięki hojności sponsora, czytelnia została wyposażona w dwa 42-
calowe telewizory.  Jeden z nich, zawieszony nad drzwiami wejściowymi,



prezentuje  nakręcony  przez  pracowników  Biblioteki  film,  który  jest
prezentacją Biblioteki, a drugi, wiszący w czytelni, służy zareklamowaniu
nowych  książek.  Pokaz  uaktualniany  jest  raz  w  miesiącu,  w  miarę
przybywania  nowych  nabytków.  Okazało  się,  że  tego  typu  promocja
nowości jest bardzo skuteczna i dzięki niej czytelnicy częściej sięgają po
nowe książki.

Mogłoby się wydawać, że w tak zorganizowanej, niemal całkowicie
samoobsługowej  czytelni,  bibliotekarz,  ma  niewiele  pracy.  Nie  jest  to
prawdą. Aby tak zorganizowana czytelnia działała dobrze, potrzebny jest
stały  nadzór  i  udzielanie  pomocy  czytelnikom.  Regularnie  należy
sprawdzać  poprawność  ustawienia  książek,  pomimo  iż  czytelnicy  nie
powinni  ich odkładać na półkę,  lecz w wydzielonym miejscu. Niezbędna
jest  także  pomoc  bibliotekarza  przy  samoobsługowych  urządzeniach
zamontowanych  w czytelni.  Dotyczy  to  zwłaszcza  kserografu  i  drukarki
sieciowej. Czytelnicy nie pamiętają też swoich danych typu login, hasło itp.
Częste też muszą być wizyty informatyka w celu naprawy uszkodzonego
komputera lub programu.

Z  przeprowadzonej  przez  pracowników  analizy  wynika,  że
bibliotekarz największą część czasu na dyżurze poświęca na pomoc przy
obsłudze urządzeń typu kserograf, drukarka, skaner (pomoc w wybraniu
właściwych ustawień w zależności od potrzeb wydruku, pobieranie opłat,
uzupełnianie  kasety  z  papierem,  usuwanie  zakleszczonego  papieru,
instruktaż),  następnie  na  informację  bibliograficzną  (poszukiwanie
materiałów w systemie Virtua a także na półce, informowanie o sposobie
ustawienia zbiorów itp.) oraz pomoc związaną z komputerami (logowanie
się  do systemu,  przypomnienie  loginu  i  hasła,  zgłaszanie informatykom
błędów i uszkodzeń, uzupełnianie rekordu czytelnika o pole, które zawiera
unikatowy numer RFID, pobrany z elektronicznej legitymacji przy pomocy
specjalnego  czytnika  itp.).  Bibliotekarz  dyżurny  dokonuje  także
wypożyczeń  w  przypadku  czytelników  nie  posiadających  elektronicznej
legitymacji.

Warto  też  zaznaczyć,  że  system  RFID  działa  bardzo  dobrze  jako
system zabezpieczający przed kradzieżą. Skontrum, wykonane po dwóch
latach  działalności  w  nowej  siedzibie  wykazało  dwa  braki  względne.
Świadczy  to  oczywiście  bardzo  dobrze  o odpowiedzialności  i  uczciwości
naszych studentów.  W tym okresie  zanotowano jeden alarm, wywołany
przez bramkę próbą wyniesienia książki, ale był on spowodowany bardziej
roztargnieniem czytelnika niż próbą kradzieży.

Po  roku  funkcjonowania  nowej  czytelni  w  ramach  corocznej  akcji
oceny pracowników dydaktycznych przez studentów, przeprowadzono też
ankietę dotyczącą oceny pracy bibliotekarzy. Przy okazji zadano też kilka
pytań na temat organizacji czytelni.

Ankiety  dotyczące  Biblioteki  wypełniło  875  osób.  Wśród  nich  325
osób (37%) to ci, którzy odwiedzają czytelnię kilka razy w roku, a 308 osób
(35,1%) kilka razy w miesiącu. Są też tacy studenci, którzy przychodzą do
czytelni kilka razy w tygodniu – 195 osób (22,2%). Codziennie odwiedza
Bibliotekę  5,4% biorących  udział  w  ankiecie.  Wśród  ankietowanych  nie
było – co oczywiste – osób, które w ogóle nie odwiedzają czytelni. Dane te
obrazuje poniższy wykres (rys. 1).



Rys. 1. Częstotliwość korzystania z czytelni na WETI
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Ankietowanych zapytano także, w jakim celu najczęściej odwiedzają 
czytelnię (rys. 2).

Rys. 2. Cele korzystania z czytelni
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36,8% studentów przygotowuje  się  w  czytelni  do  zajęć,  co  trzeci
przychodzi tu, aby skorzystać z Internetu, co pozwala odeprzeć zarzut, że
czytelnia na WETI cieszy się dużą frekwencją wyłącznie z powodu pełnego
dostępu do sieci. 16,5% badanych przychodzi do Biblioteki, aby wypełnić
czas  między  zajęciami,  co  również  wydaje  się  nie  bez  znaczenia.
Ankietowani piszą o tym w następujący sposób:

 „Czytelnia  otwarta  w dosyć sporym zakresie  godzin,  dużo miejsc,
świetna inwestycja”;

 „Biblioteka  funkcjonuje  bardzo  sprawnie,  można  tam  miło  i
pożytecznie spędzić czas”;

 „Czytelnia na naszym Wydziale jest bardzo miłym miejscem, gdzie
można  się  przygotować  do  zajęć,  wyciszyć,  odpocząć,  posiada
wszystkie możliwe udogodnienia”;

 „Biblioteka jest bardzo nowoczesna, przyjemnie się tam pracuje”;
 „Idealne miejsce do nauki”;
 „Czytelnia jest prowadzona bardzo zachęcająco, między zajęciami i

po  nich  można  konstruktywnie  wykorzystać  czas  –  w  ciszy
przygotować  się  do  zajęć/egzaminów,  dzięki  komputerom  można
pracować  nad  sprawozdaniami  oraz  korzystać  z  Internetu,  w
zasadzie jest wszystko, żeby przygotować się do zajęć”;

 „Idealne miejsce do nauki”.
Powyższe odpowiedzi satysfakcjonują pracowników Biblioteki, którzy

otwierając  tak  nowoczesną  czytelnię  chcieli,  by  była  ona  miejscem
lubianym przez studentów i chętnie odwiedzanym. I tak też jest – pokazują
to statystyki – średnio 8-10 tys. odwiedzin miesięcznie. Czytelnia na WETI
rzeczywiście  stanowi  przestrzeń,  w  której  student  zaopatrzony  w
nowoczesne  narzędzia,  podręczniki,  bazy  danych  itp.  będzie  mógł
efektywnie  pracować,  ale  także  miejscem,  do  którego  z  przyjemnością
przyjdzie odpocząć między zajęciami,  jest jego domem poza domem  (a
home away from home). Dzisiejsza biblioteka powinna stawać się bowiem
dla środowiska studenckiego również „trzecim miejscem” (the great good
place), instytucją zachęcającą do przyjścia, ważną przestrzenią społeczną
[2].

W ankiecie, oprócz pytań dotyczących oceny pracowników, zadano
studentom cztery pytania dotyczące organizacji czytelni na WETI. Oceny
można było dokonać w skali od 1 do 5. Znalazły się też pytania otwarte, na
temat  tego,  co  należy  pochwalić  a  co  zganić  w  pracy  Biblioteki.
Odpowiedzi obrazuje rysunek 3.

Rys. 3. Organizacja czytelni na WETI w ocenie użytkowników



Źródło: opracowanie własne

62,6% ankietowanych uważa za bardzo dobre i  dobre wydzielenie
księgozbioru  podręcznikowego,  2,1% ten system nie  odpowiada,  zaś aż
19,8% nie ma na ten temat opinii. Pełny dostęp do Internetu pochwala aż
87,1% respondentów, a tylko 1,8% uważa to za niewłaściwe. Liczb tych nie
potrzeba  komentować.  Są  oczywiste.  60,6%  studentów  pochwala
wprowadzenie w czytelni  wypożyczeń krótkoterminowych,  2,7% gani to.
Dziwi  fakt,  że aż 21,9% nie  ma na ten temat zdania.  Podobnie  jest  w
przypadku wolnego dostępu do zbiorów – 66,5% uważa to za bardzo dobre
i dobre, 1,1% za złe, a 19,2% nie ma na ten temat zdania.

Po  dokładnym przeanalizowaniu  ankiet  okazało  się,  że  czytelnicy,
którzy  nie  mają  zdania  na  temat  wolnego  dostępu  do  zbiorów,
księgozbioru  podręcznikowego  i  wypożyczeń  krótkoterminowych  to  w
przeważającej  mierze  ci,  którzy  przychodzą  do  czytelni  głównie  w celu
korzystania z Internetu i odwiedzają ją najrzadziej (kilka razy w roku lub
kilka razy w miesiącu). A oto kilka uwag dotyczących zadanych pytań:

 „warto pochwalić  możliwość pełnego dostępu do Internetu wraz z
indywidualnym kontem bibliotecznym”;

 „wielkie  brawa za ogólnodostępne komputery z logowaniem przez
konto biblioteczne”;

 „Internet to naprawdę dobry pomysł, zwłaszcza dla tych studentów,
którzy nie mają własnych laptopów, godne pochwały”;

 „mimo dużej liczby komputerów często zdarza się, że brakuje miejsc,
gdyż Biblioteka jest przepełniona”;

 „pochwała  należy  się  za  wolny  dostęp  i  liczne  stanowiska
komputerowe  z  indywidualnymi  kontami  z  pełnym  dostępem  do
Internetu”;

 „w czasie sesji wszystkie komputery zazwyczaj są zajęte. Dostęp do
Internetu  jest  dla  mnie  bardzo  pomocny  –  mogę  się  dzięki  temu
pouczyć do kolokwium, które mam np. za dwie godziny (materiały są
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często  w  sieci),  jeśli  mam  dwugodzinne  okienko  –  nie  muszę
marnować czasu, mogę spędzić go pozytywnie w czytelni”.
W ankiecie znalazło się też sporo uwag dotyczących funkcjonowania

komputerów.  Zostały  one  przekazane  informatykom  obsługującym
czytelnię. Część z nich została uwzględniona. Studenci zgłosili także uwagi,
z  którymi  bibliotekarze  nie  mogą  się  zgodzić  np.,  że  wypożyczenia
krótkoterminowe (3 dni) są za krótkie, że studenci chcieliby wchodzić do
czytelni  w  płaszczach,  choć  tuż  obok  mają  szatnię,  że  brak  jest
przewodowego  dostępu  do  Internetu,  umożliwiającego  podłączenie
laptopów do sieci, chociaż jest Eduroam itp. Dominują jednak wypowiedzi
pozytywne, że:  „wszystko jest  w najlepszym porządku,  w porównaniu  z
Biblioteką w starym budynku WETI;  to jak niebo a Ziemia, czyli  o wiele
lepiej, ta nowa czytelnia jest naprawdę super – na miarę XXI w.; idealne
miejsce do nauki”.

Dzisiejsza Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie wypożycza się i czyta
książki. Coraz większa część wiedzy dostępna jest w wersji elektronicznej.
Biblioteka powinna więc (oczywiście,  jeśli  zaistnieją warunki  materialne)
być  tak  zorganizowana,  by  czytelnik  miał  dostęp  do  narzędzi,  które
pozwolą korzystać z tego typu zbiorów. Pamiętajmy, że kartkę i  ołówek
zastępuje  dziś  klawiatura,  myszka  i  ekran  komputera,  a  brulion  z
notatkami – mała przenośna pamięć mieszcząca się w kieszeni lub nawet
w małej torebce elegantki. Biblioteka, również akademicka, może, oprócz
swej  tradycyjnej  roli,  spełniać  także  rolę  „trzeciego  miejsca”,  w
odróżnieniu od domu zajmującego „pierwsze miejsce” (first place) i pracy/
szkoły,  postawionych  na  „drugim  miejscu”(second  place). „Trzecie
miejsce” (third  place)  to  według  amerykańskiego  socjologa  Raya
Oldenburga  (którego  teorie  zdobywają  coraz  więcej  zwolenników)
przestrzeń  publiczna  będąca  miejscem  spotkań,  komunikowania  się,
spędzania  wolnego  czasu,  aktywności  kulturalnej,  ale  także  miejsce
wspólnej  pracy  wzmacniające  poczucie  przynależności  do  określonej
społeczności  [2].  Nowoczesna  biblioteka  (czytelnia)  powinna  być  tak
zorganizowana i prowadzona, by zachęcać czytelnika do przyjścia, by stać
się dla niego przestrzenią ważną, do której przychodzi nie pod przymusem,
lecz w której chce być.
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Sławomir Sobczyk1

Czynniki wpływające na poprawę funkcjonalności
biblioteki

 na przykładzie Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i
Rzeźby 

Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Współczesne biblioteki muszą wychodzić naprzeciw stale rosnącym
wymaganiom  czytelników  i  starać  się  dopasować  do  ich  potrzeb.
Tradycyjne  metody  działania,  takie  jak  katalog  kartkowy  czy  pośrednie
udostępnianie  księgozbioru,  powoli  odchodzą  do  lamusa.  Tendencje  te
widać  szczególnie  wyraźnie  w  bibliotekach  wydziałowych.  Biblioteki
wydziałowe  czy  instytutowe  mają  charakter  małych  bibliotek
specjalistycznych,  z  których  korzystają  przede  wszystkim  studenci  i
pracownicy naukowi uczelni [6, s. 13-17]. Użytkownicy ci oczekują łatwego
i  szybkiego  dostępu  do  różnorodnych  zbiorów,  często  też  poszukują
bezpośredniej  pomocy  bibliotekarza.  Umiejętnie  prowadzona  biblioteka
wydziałowa  staje  się  ważnym  elementem  kształcenia  i  ulubionym
miejscem spotkań studentów z wykładowcami.

Podstawowe znaczenie dla pracy biblioteki mają na pewno czynniki
merytoryczne, takie jak uruchomienie wypożyczalni, działalność mediateki,
skatalogowanie  większości  księgozbioru  czy  zwiększenie  nakładów
finansowych  na  zakupy  literatury  fachowej.  Równie  istotne  okazują  się
jednak proste rozwiązania organizacyjne, takie jak wolny dostęp do półek,
funkcjonalność mebli oraz wymiana sprzętu komputerowego.

Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu wybranych czynników na
poprawę  funkcjonowania  Biblioteki  Wydziałowej  Malarstwa  i  Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,  będąca najstarszą uczelnią
artystyczną w Polsce, powstała w roku 1818 i funkcjonowała pierwotnie
jako  Szkoła  Rysunku  i  Malarstwa  w  ramach  Oddziału  Literatury
Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  Po  usamodzielnieniu  się  w  roku  1873
przyjęła nazwę Szkoły Sztuk Pięknych, a jej dyrektorem został Jan Matejko,
obecny patron uczelni. Wkrótce po wydaniu nowego statutu, już w 1877 r.,
powołano do życia Czytelnię Młodzieży Szkoły Sztuk Pięknych, którą można
uznać  za  właściwy  zalążek  dzisiejszej  Biblioteki  Wydziałowej  (chociaż
niektórzy badacze upatrują początków jej  działalności  w okresie jeszcze
wcześniejszym,  kiedy  prowadzono  wspólną  bibliotekę  Szkoły  Rysunku  i
Malarstwa  oraz  Instytutu  Technicznego).  Była  to  organizacja  własna,
założona z inicjatywy młodzieży akademickiej, służąca wzajemnej pomocy
i założeniu biblioteki. Rozpoczęła swą działalność przy bardzo skromnych
środkach, dysponując zaledwie 214 tomami książek (liczbę tę pomnożono
1 mgr Sławomir Sobczyk, Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w
Krakowie, e-mail: zesobczy@cyfronet.pl



już  w  pierwszym  roku  istnienia  czytelni  o  kilkadziesiąt  pozycji
wypożyczonych od uczniów i profesorów). Biblioteka udostępniała książki
tylko  studentom i  pracownikom Szkoły  Sztuk Pięknych,  a  korzystanie  z
księgozbioru możliwe było jedynie na miejscu [8, s. 149-157].

W roku 1883 w Bibliotece znajdowało się 699 książek [4, s. 83-85]. W
kolejnych  latach  nie  było  środków  na  pomnażanie  zbiorów.  Budżet
przeznaczany na funkcjonowanie Biblioteki był tak skąpy, że nie wystarczał
na zakup wielu książek ani  na prenumeratę kilku  czasopism. Biblioteka
długo nie zatrudniała własnych pracowników i obywała się bez oficjalnego
kierownictwa.  Pomieszczeniem,  w  którym  znajdowały  się  książki,
opiekowali się kolejni profesorowie. Pierwszym bibliotekarzem, pełniącym
formalnie od 1924 r. stanowisko kierownika Biblioteki, był Jan Hopliński [1].
Od  tego  czasu  łącznie  z  kierownikiem  w  Bibliotece  zatrudnione  były
zaledwie dwie osoby. Nigdy nie powstał prawdziwy katalog biblioteczny.
Można powiedzieć, że korzystano z „żywego” katalogu, jakim była osoba
opiekująca się aktualnie Biblioteką.

W całości Bibliotekę ASP w Krakowie udostępniono studentom w roku
akademickim  1918/1919,  wieńcząc  tym  samym  wieloletnią  pracę
specjalnej Sekcji Bibliotecznej, powołanej do życia jeszcze przed pierwszą
wojną  światową  [2,  s.  60].  Na  rysunku  1  przedstawiono  liczbę
zarejestrowanych czytelników Biblioteki  w latach 1928-1938.  Rysunek 2
pokazuje  z  kolei  rosnącą  w  latach  1928-1938  liczbę  woluminów
zinwentaryzowanych w Bibliotece [3, s. 168-171].

Rys. 1. Liczba zarejestrowanych czytelników Biblioteki w latach 1928-1938

Źródło: opracowanie własne na podstawie DUTKIEWICZ Józef E. (oprac.),
JELENIEWSKA-ŚLESIŃSKA Jadwiga, ŚLESIŃSKI Władysław. Materiały do

dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Wrocław, 1969,
s. 168-171.

Rys. 2. Liczba tomów zinwentaryzowanych w latach 1928-1938



Źródło: opracowanie własne na podstawie DUTKIEWICZ Józef E. (oprac.),
JELENIEWSKA-ŚLESIŃSKA Jadwiga, ŚLESIŃSKI Władysław. Materiały do

dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. Wrocław, 1969,
s. 168-171.

Biblioteka Wydziałowa Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie mieści się w gmachu przy Placu Jana Matejki 13. Stanowi część
systemu  biblioteczno-informacyjnego  Biblioteki  Głównej  Akademii  Sztuk
Pięknych i podlega jej Dyrektorowi. Głównym źródłem utrzymania systemu
jest  budżet  przyznawany  Bibliotece  przez  Uczelnię  (zwykle  niestety
niepokrywający w całości potrzeb).

Biblioteka  Wydziałowa  jest  małą  biblioteką  specjalistyczną,  która
gromadzi  przede  wszystkim  publikacje  typowo  związane  z  profilem
jednostki.  Są  to  więc  dzieła  stricte  z  zakresu  malarstwa  i  rzeźby.
Księgozbiór poszerzają pozycje z zakresu historii  sztuki,  historii,  filozofii,
estetyki oraz krytyki, socjologii i metodologii sztuki. W miarę możliwości
systematycznie  uzupełniany  jest  zasób  słowników,  leksykonów  i
encyklopedii. Przybywa tak dziś licznych na rynku księgarskim wydawnictw
popularno-naukowych, z pogranicza sztuki i literatury pięknej. Księgozbiór
Biblioteki  Wydziałowej  liczy  obecnie  ponad  12  tys.  woluminów  (w  tym
starodruki z XVI w.). W zbiorach znajdują się także: czasopisma (również
przedwojenne),  teki  z  ilustracjami,  reprodukcjami  oraz  oryginalnymi
pracami  studentów  i  profesorów  Uczelni,  tablice  z  elementami
architektonicznymi, ornamentami i detalami sztuki (służące jako pomoce
dydaktyczne jeszcze w czasach Szkoły Sztuk Pięknych).

W latach powojennych i  w czasach PRL-u Biblioteka pełniła raczej
funkcję  towarzysko-kulturalną,  stanowiąc  miejsce  spotkań  dyskusyjnych
kadry Uczelni. Renesans właściwej funkcji Biblioteki Wydziałowej nastąpił
dopiero po 2003 r. Od tego czasu rozwija się ona dynamicznie, co znajduje
odzwierciedlenie  w  rosnącej  liczbie  czytelników  oraz  zwiększeniu
księgozbioru.

Księgozbiór  Biblioteki  liczy  obecnie  ponad  12  tys.  woluminów  i
systematycznie powiększa się co roku (rys. 3). Dzieje się to w dużej mierze
dzięki  intensywnej  wymianie  międzybibliotecznej  oraz  darom  od  osób
indywidualnych.



Rys. 3. Nowe nabytki Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2006-2010, z podziałem na dary i

zakupy (liczbę nowych woluminów przedstawiono w formie odsetkowej, w
odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Nakłady  finansowe  na  zakup  nowych  pozycji  pokrywają  niewielki
odsetek koniecznych zakupów (rys.  3,  4),  ale stanowią stałą  pozycję  w
budżecie Biblioteki (co nie miało miejsca w okresie stagnacji).

Rys. 4. Nakłady finansowe przeznaczane na powiększenie księgozbioru
Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w
Krakowie w latach 2006-2010 (wysokość nakładów przedstawiono w

formie odsetkowej, w odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Po  inwentaryzacji  w  2003  r.  w  Bibliotece  utworzono  nowe
inwentarze,  a  księgozbiór  uszeregowano  w  37  działach  tematycznych,
wprowadzając  wolny  dostęp  do  półek.  Obecnie  inwentarze  Biblioteki
Wydziałowej  prowadzone są w bazie elektronicznej  w programie Access
(baza  została  utworzona  specjalnie  na  potrzeby  Biblioteki  Głównej  ASP
przez  informatyka  z  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w
Krakowie).



Do  roku  2006  Biblioteka  Wydziałowa  Malarstwa  i  Rzeźby  nie
posiadała żadnego katalogu. W roku 2006 podjęto decyzję o podłączeniu
do istniejącego w Bibliotece  Głównej  Akademii  Sztuk Pięknych katalogu
komputerowego  w  systemie  VTLS/Virtua.  Katalog  ten  gwarantuje
wyszukiwanie przez indeks autorski, tytułowy, przedmiotowy, sygnatury i
słowa kluczowe. System Virtua, stanowiący udoskonalenie systemu VTLS,
posiada budowę modułową, a więc katalogowanie, obsługę kartoteki haseł
wzorcowych,  OPAC,  wyszukiwanie  według  słów  kluczowych  i
niewykorzystany jeszcze w Bibliotece Wydziałowej system wypożyczeń i
rezerwacji.

Katalog  rejestruje  zbiory  Biblioteki  Głównej  oraz  Wydziałowej,
zawiera  opisy  bibliograficzne  druków  zwartych  (książki  i  broszury).
Aktualnie opracowaniem komputerowym objęte są wszystkie nowe wpływy
do Biblioteki Wydziałowej. Opisy bibliograficzne książek zaopatrzone są w
hasła  przedmiotowe.  Wszystkie  rekordy  w  katalogu  komputerowym
posiadają określony status, tj. oznaczenie stanu, w jakim znajduje się dany
egzemplarz w trakcie udostępniania: „dostępny” lub „nie wypożycza się”.
Do  katalogu  wprowadzono  do  tej  pory  ponad  5  tys.  książek.
Systematycznie prowadzone jest też opracowywanie zawartości kolejnych
działów Biblioteki (rys. 5).

Rys. 5. Liczba wprowadzanych rocznie do katalogu komputerowego
woluminów w Bibliotece Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w latach 2006-2010 (liczbę opracowanych książek

przedstawiono w formie odsetkowej, w odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Biblioteka Wydziałowa Malarstwa i Rzeźby ASP w Krakowie od 2006
r.  czynnie  współtworzy  NUKAT,  oparty  na  koncepcji  zbiorowego
katalogowania  w bazie  centralnej  i  udostępnianiu  gotowych  danych  do
kopiowania, obejmujący polskie biblioteki akademickie i naukowe.

Wizytówką  Biblioteki  Wydziałowej  jest  mała  wypożyczalnia,
gromadząca  od  2006  r.  odrębny  księgozbiór  naukowy  (umieszczony  w
osobnym  inwentarzu).  Zawiera  ona  przede  wszystkim  podręczniki
akademickie  i  uwzględnia  na  bieżąco  aktualne  potrzeby  studentów  i
pracowników  naukowych  Uczelni.  Całość  księgozbioru  wypożyczalni
Biblioteki  Wydziałowej  znajduje  się  w  bazie  komputerowej  (system
VTLS/Virtua),  dostępnej  dla  czytelników.  Książki  zgromadzone  w



wypożyczalni uszeregowane są według sygnatur. Wolny dostęp do półek
ułatwia czytelnikom dotarcie do poszukiwanych pozycji.

Gromadzenie księgozbioru uzależnione jest od środków finansowych
przyznanych Bibliotece Głównej (rys. 6, 7). Część księgozbioru udaje się
uzupełnić  dzięki  darom osób  indywidualnych  i  wymianie  z  instytucjami
(polskimi i zagranicznymi), z którymi stale współpracuje Biblioteka Głowna
ASP (rys. 6).

Rys. 6. Nowe nabytki wypożyczalni Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2006-2010, z

podziałem na dary i zakupy (liczbę nowych woluminów przedstawiono w
formie odsetkowej, w odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Rys. 7. Nakłady finansowe przeznaczane na powiększenie księgozbioru
wypożyczalni Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk

Pięknych w Krakowie w latach 2006-2010 (wysokość nakładów
przedstawiono w formie odsetkowej, w odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne



Zarówno wśród studentów jak i pracowników naukowych obserwuje
się  rosnące w szybkim tempie zainteresowanie wypożyczalnią  Biblioteki
Wydziałowej. Znajduje to odzwierciedlenie zarówno w zwiększającej się z
roku  na  rok  liczbie  osób  odwiedzających  Bibliotekę  jak  i  w  liczbie
wypożyczanych do domu woluminów (rys. 8).

Rys. 8. Liczba książek wypożyczonych do domu z Biblioteki Wydziałowej
Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2006-

2010 (liczbę wypożyczonych książek przedstawiono w formie odsetkowej,
w odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

W przyszłości  planowane jest  uruchomienie  komputerowej  obsługi
wypożyczalni przy wykorzystaniu modułu Circulation systemu VTLS/Virtua
(stworzenie  kartoteki  czytelników  i  wypożyczeń),  dzięki  czemu
rejestrowanie wypożyczeń i zwrotów będzie odbywać się szybko, sprawnie
i bezbłędnie. Aktualnie wypożyczenia i zwroty wraz z kartoteką czytelnika
rejestrowane są w arkuszu Excel,  co jest  pracochłonne i  stanowi  źródło
potencjalnych pomyłek.

Zgromadzenie w Bibliotece Wydziałowej dużej ilości wartościowych,
pod  względem  zarówno  artystycznym  jak  i  dydaktycznym,  materiałów
filmowych,  doprowadziło  ostatecznie  do  powstania  mediateki.  W  jej
zbiorach  znajdują  się  filmy  o  artystach,  sztuce,  kulturze,  filmy
dokumentalne poświęcone artystom wywodzącym się z ASP w Krakowie
oraz  zapisy  wydarzeń  z  życia  Biblioteki  i  Uczelni.  Głównym  zadaniem
mediateki  jest  udostępnianie  filmów  znajdujących  się  na  różnych
nośnikach: kasetach VHS, płytach CD i DVD. Planowane jest przeniesienie
130 filmów nagranych na kasetach VHS (dary dla Biblioteki)  na bardziej
trwałe  nośniki  DVD  w  nowo  powstałej  pracowni  reprograficznej.  Zbiory
mediateki są chętnie wykorzystywane przez czytelników indywidualnych,
ale znacznie częściej stanowią ilustrację wykładów, odbywających się w
czytelni Biblioteki Wydziałowej (rys. 9).

Rys. 9. Liczba filmów wypożyczonych z mediateki Biblioteki Wydziałowej
Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2006-



2010 (liczbę wypożyczonych filmów przedstawiono w formie odsetkowej, w
odniesieniu do wartości z 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

W Bibliotece  Wydziałowej  Malarstwa i  Rzeźby ASP w Krakowie  do
dyspozycji czytelników oddano dwa stanowiska komputerowe z dostępem
do  Internetu.  Umożliwiają  one  sprawne  połączenie  z  katalogiem
komputerowym  Biblioteki  oraz  specjalistycznymi  bazami  danych,  co
ułatwia  czytelnikom  zgromadzenie  niezbędnej  literatury.  Liczba  osób
korzystających ze stanowisk komputerowych jest mniej więcej stała, mimo
znacząco rosnącej liczby nowych czytelników (rys. 10).

Rys. 10. Liczba osób korzystających z komputerów w odniesieniu do liczby
wszystkich czytelników korzystających z Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i

Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 2006-2010 (liczbę
osób przedstawiono w formie odsetkowej, w odniesieniu do ogólnej liczby

czytelników w 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Zakup  nowych  mebli  i  wymiana  części  sprzętu  komputerowego  z
pewnością wpłynęły na poprawę funkcjonalności przestrzeni bibliotecznej



w Bibliotece Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby ASP w Krakowie. Czytelnicy
częściej odwiedzają odnowioną Bibliotekę, chętniej i dłużej „przesiadują”
też  w  czytelni.  Jednak  najważniejszym  czynnikiem  zachęcającym  do
samodzielnego korzystania  z księgozbioru jest  niewątpliwie  zapewnienie
wolnego  dostępu  do  półek.  Udowodniono,  że  taka  forma udostępniania
zbiorów  daje  możliwość  prawdziwego  studiowania  i  aktywnego  wyboru
potrzebnych  materiałów,  czego  konsekwencją  są  wyższe  wskaźniki
wykorzystania  księgozbioru.  Udostępnianie  pośrednie,  dominujące  w
bibliotekach tradycyjnych, automatycznie eliminuje z obiegu część zbiorów
przez brak umiejętności dotarcia do nich. Korzystanie jedynie z katalogu
(kartkowego lub komputerowego) nie daje pełnej informacji o zawartości
książki, wymaga wielokrotnego powtarzania czynności wyszukiwawczych,
przez co znacznie wydłuża się czas dotarcia czytelnika do odpowiedniej
pozycji,  co  może  zniechęcać  go  do  dalszych  poszukiwań.  Obserwacja
czytelników w bibliotekach amerykańskich (gdzie wolny dostęp do zbiorów
jest z powodzeniem stosowany od XIX w.) wykazała, że często posługują
się  oni  strategią  wyszukiwawczą  niemożliwą  do  odtworzenia  przy
tradycyjnym wyszukiwaniu pośrednim [7, s. 6-10]. Wydaje się, że wolny
dostęp do półek znacząco skraca drogę czytelnika do książki, zachęca go
do samodzielnej aktywności i istotnie zwiększa odsetek czytelnictwa.

Personel biblioteki stanowi nadal jeden z najważniejszych (jeśli nie
najważniejszy  obok  księgozbioru)  „element”  biblioteki  wydziałowej.  Te
niewielkie na ogół biblioteki są najczęściej prowadzone przez jedną osobę.
Od  pojedynczego  bibliotekarza  czytelnicy  oczekują  spełnienia  wielu
wymagań,  które  zwykle  zapewnia  wieloosobowy  zespół.  Bibliotekarz
pracujący  w  bibliotece  wydziałowej  nie  może  pozwolić  sobie  na
niedociągnięcia  czy  braki  w  przygotowaniu.  Powinien  posiadać  rozległą
wiedzę  z  zakresu  bibliotekoznawstwa,  doskonale  orientować  się  w
księgozbiorze i swobodnie poruszać w systemach informatycznych. Musi
być kreatywny i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom czytelników. Praca w
bibliotece  zajmującej  się  najczęściej  wąską  dziedziną  wiedzy  wymaga
stałego  dokształcania  merytorycznego,  elastyczności  i  doskonalenia
umiejętności  zawodowych.  Nie  mniejszą  rolę  przywiązują  czytelnicy  do
cech  osobowości  bibliotekarza.  Zwracają  uwagę  na  życzliwość,
umiejętność  nawiązania  bezpośredniego  kontaktu  i  kreatywność.
Podobnie,  jak  w  przypadku  półek  z  książkami,  czytelnicy  Biblioteki
Wydziałowej chcą mieć „wolny dostęp” również do bibliotekarza [5, s. 77-
86].

Zbiory gromadzone przez Bibliotekę Wydziałową Malarstwa i Rzeźby
Akademii  Sztuk  Pięknych  w  Krakowie  są  wyselekcjonowane,
specjalistyczne i dobierane tematycznie pod kątem profilu jednostki.

Wymagania czytelników zmuszają bibliotekarza do dużej aktywności,
kreatywności  i  poszukiwania  metod  zachęcających  do  korzystania  z
Biblioteki.  Działania  te  przekładają  się  na  rosnącą z  roku  na  rok  liczbę
czytelników  oraz  wypożyczanych  książek  (dotyczy  to  zarówno  samej
Biblioteki jak i wypożyczalni) (rys. 11).

Rys. 11. Liczba czytelników Biblioteki Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz liczba książek wydanych do

czytelni i wypożyczonych do domu w latach 2006-2010 (wszystkie dane



przedstawiono w formie odsetkowej w odniesieniu do ogólnej liczby
czytelników w 2006 r.)

Źródło: opracowanie własne

Stałe  nakłady  finansowe  (rys.  4,  rys.  7)  i  rosnąca  liczba  darów
doprowadziły  do  znacznego  powiększenia  księgozbioru  zarówno  samej
Biblioteki  (rys.  3)  jak i  wypożyczalni  (rys.  6).  Uruchomiono mediatekę i
wypożyczalnię,  cieszące  się  rosnącym  zainteresowaniem  wśród
czytelników (rys. 8 i 9). Skatalogowanie większości księgozbioru (rys. 5) i
zapewnienie  wolnego  dostępu  do  półek,  zdecydowanie  skróciły  drogę
czytelników  do  książki  i  zachęciły  ich  do  samodzielnych  poszukiwań.
Codziennością  Biblioteki  stał  się  widok  studentów  przeglądających  po
kilkanaście  pozycji  bezpośrednio  między  regałami.  Proste  rozwiązania
organizacyjne, takie jak zakup funkcjonalnych mebli czy wymiana sprzętu
komputerowego  (rys.  10),  uczyniły  z  kameralnej  wypożyczalni  miejsce
chętnie  odwiedzane  zarówno  przez  studentów  jak  i  pracowników
dydaktycznych Uczelni.

Połączenie  merytorycznego  rozwoju  Biblioteki,  zastosowanie
prostych rozwiązań funkcjonalnych i osobiste zaangażowanie bibliotekarza
uczyniły  z  Biblioteki  Wydziałowej  ważne  i  kreatywne  miejsce  spotkań
studentów i wykładowców. Wypożyczalnia stała się przyjazną przestrzenią
dla bezpośrednich spotkań czytelnika z książką, a korzystanie z Biblioteki
stanowi istotne uzupełnienie procesu kształcenia. Po wieloletniej stagnacji
Biblioteka Wydziałowa Malarstwa i Rzeźby ASP w Krakowie jest miejscem
tętniącym życiem, w którym czytelnicy szukają pomocy merytorycznej, ale
też chętnie spędzają czas między zajęciami.
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Eligiusz Podolan1

UKD formą organizacji zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

W  grudniu 2012 r.  zostanie oddany do użytku nowoczesny budynek,
zaprojektowany na potrzeby Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, która
dysponuje jednym z największych księgozbiorów w województwie lubuskim
[7].  Powstanie w kampusie B przy Al. Wojska Polskiego pomiędzy Collegium
Neophilologicum Uniwersytetu Zielonogórskiego a budynkiem dydaktycznym
nauk humanistycznych i  społecznych2.  Aktualnie  Uniwersytet  Zielonogórski
przystąpił  do  kolejnych  prac  inwestycyjno-budowlanych.  Nowy  budynek
Biblioteki  jest  jednym  z  nich,  gdyż  obok  zakończonych  prac  w  domu
studenckim Wcześniak przewiduje się jeszcze rozpoczęcie czterech inwestycji
w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie położonym
pod Zieloną Górą.  Wszystkie  projekty  włączone zostały  do  Indykatywnego
Planu Inwestycji  Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata
2009-2013.  Budowa  Biblioteki  kosztować  będzie  45  milionów  złotych,  a
źródłem finansowania będą w 85% fundusze unijne.

Według  zapowiedzi  –  Pani  Dyrektor  Ewy  Adaszyńskiej  –  będzie  to
budynek  zaprojektowany  zgodnie  z  zasadami  nowoczesnego  budownictwa
bibliotecznego  o  kubaturze  34.847,80  m3,  powierzchni  zabudowy  liczącej
1.498,83 m2 i powierzchni całkowitej 8.016,01 m2. Część użytkowa wyniesie
7.308.94  m2,  w  tym ciągi  komunikacyjne  (schody,  windy,  itp.)  1.071  m2.
Gmach Biblioteki składać się będzie z jednej kondygnacji podziemnej i pięciu
kondygnacji  nadziemnych [9].  Pomieści  on milion zbiorów: ponad 600 tys.
woluminów w zamkniętym magazynie o „zabudowie zwartej” i około 450 tys.
w  części  otwartej  Biblioteki.  Projekt  zakłada  około  400  miejsc  do  pracy
indywidualnej  i  grupowej  w  wydzielonych  strefach  cichych  i  głośnych.
Wydzielone  zostały  w  projekcie  również  miejsca  do  szkoleń,  seminariów  i
pracy  dydaktycznej,  a  także  do  spotkań  naukowych  i  kulturalnych  oraz
działań artystycznych [1, s. 22].

Myślą  przewodnią  przy  projektowaniu  bibliotecznego  gmachu  była
królująca  obecnie  w  świecie  idea  „biblioteki  otwartej”,  gdzie  kontakt
czytelnika  z  książką  nie  jest  ograniczony  barierami  przestrzennymi  i
organizacyjnymi  [1,  s.  24],  gdyż  w  bibliotece  z  wolnym dostępem zanika
trójpodział na zamknięty magazyn, czytelnię i bibliotekarza-łącznika między
tymi obszarami [3, s. 65]. Tego typu koncepcja instytucji promowana jest już
od dłuższego czasu przez działające biblioteki akademickie w Polsce, Europie
Zachodniej  i  Ameryce  Północnej.  W  bibliotekach  o  takiej  organizacji  i
1 dr Eligiusz Podolan, Biblioteka Neofilologiczna Uniwersytetu Zielonogórskiego, e-mail: 
e.podolan@bu.uz.zgora.pl
2 Budynek  zaprojektował  zespół  Biura  Architektonicznego  NOW  w  Łodzi pod  kierunkiem
architekta Andrzeja Owczarka. Zob. [5].



strukturze czytelnicy mają bezpośredni dostęp do znacznej części zbiorów z
określonych  dziedzin  wiedzy  w  postaci:  kolekcji  książek,  czasopism,
księgozbioru  informacyjnego,  baz  danych,  wydawnictw  multimedialnych  i
zasobów sieciowych  w swoim bezpośrednim zasięgu.  Biblioteka  umożliwia
czytelnikowi  kontakt  ze  wspomnianymi  zbiorami  bibliotecznymi  poprzez
system wolnego  dostępu  do  półek,  gwarantując  swobodne  przeglądanie  i
wybór materiału, ułatwiając czytelnikowi orientację we wszystkich tytułach z
danej dziedziny znajdujących się w bibliotece.  Usytuowani w tej przestrzeni
bibliotekarze  dziedzinowi  mają  za  zadanie  pomagać  czytelnikom  w
poszukiwaniach,  kierując  do  odpowiednich  obszarów  wiedzy,  organizując
dostęp  do  zbiorów  i  informacji  naukowej.  Ukształtowanie  przestrzenne
biblioteki  ma  w  dużej  mierze  decydujący  wpływ  na  jakość  pracy
poszukiwawczej i samokształceniowej użytkowników.

Za podstawę systematyzacji zbiorów, decydującą o ich rozmieszczeniu,
przyjęto  w  nowej  Bibliotece  Uniwersytetu  Zielonogórskiego,  Uniwersalną
Klasyfikację  Dziesiętną.  Wprawdzie  klasyfikacja  została  utworzona  do
charakterystyki rzeczowej dokumentu, ale znajduje również zastosowanie w
profesjonalnym  uporządkowaniu  i  organizacji  księgozbioru  działowego  w
bibliotekach naukowych – przede wszystkim na Politechnikach3. W Bibliotece
Uniwersytetu  Zielonogórskiego  o przyjęciu  klasyfikacji  UKD jako  schematu
ustawienia  książek  zaważyła  duża  szczegółowość  i  czytelność  klasyfikacji,
która pozwala na tworzenie bardzo wąskich działów. Należy zaznaczyć, że
podobnymi udogodnieniami dysponuje Klasyfikacja Biblioteki Kongresu, która
była  brana  pod  uwagę  i  z  powodzeniem sprawdza  się  m.in.  w  Bibliotece
Uniwersytetu Warszawskiego.

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna ma strukturę klasyfikacji tj. należy
do tzw. języków klasyfikacyjnych i  jest  nie tylko jednym z dwóch języków
informacyjno-wyszukiwawczych  (mowa  jest  tutaj  również  o  Języku  Haseł
Przedmiotowych)  służących  do  klasyfikacji  konkretnych  zagadnień4,  lecz
stanowi także podstawę układu kart w katalogu rzeczowym oraz książek na
półkach  w  filii  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Zielonogórskiego,  czytelni
Biblioteki  Neofilologicznej5.  Powstał  zatem,  funkcjonujący  od  początku
istnienia placówki, rodzaj spójnego systemu informacyjnego [2].

Sygnatury  umieszczone  na  woluminach  stanowią  połączenie  znaków
literowo-cyfrowych, w których pierwsza grupa liter identyfikuje język książek
oraz  ich  lokalizację.  Jako  kolejny  występuje,  odpowiadający  symbolom
Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, znak jedno-, dwu- bądź trzycyfrowy dla
oznaczenia  konkretnych  dziedzin  wiedzy.  Po  symbolu  UKD,  oddzielona

3 Zob. m.in. [4 , s. 441-450].
4 UKD wykorzystywana jest do wyznaczenia systematycznego porządku prezentacji działów
tematycznych  i  podporządkowanych  im zagadnień,  a  także  problemów badawczych  oraz
automatycznego  klasyfikowania  i  wyszukiwania  na  podstawie  słów  kluczowych,  którym
system automatycznie przypisuje odpowiednie symbole klasyfikacyjne [6].
5 Biblioteka powstała w 1990 r. z połączenia kilku bibliotek w Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Zielonej  Górze  (obecnie  Uniwersytetu  Zielonogórskiego)  tj.  Biblioteki  Instytutu  Filologii
Germańskiej,  Biblioteki  Instytutu  Filologii  Wschodniosłowiańskiej  oraz  Biblioteki
Nauczycielskich Kolegiów Języka Angielskiego, Francuskiego i Niemieckiego.



ukośnikiem cyfra służy identyfikacji półek, na których uporządkowano książki
w kolejności działów uwzględnionych w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej
[2].  „Dla  przykładu  –  cytując  Elżbietę  Czarnecką  –  dramaty  Tennessee
Williamsa sygnujemy NAcz 82/9/WIL1,  co oznacza,  że książka tego autora
znajduje  się  w czytelni  (cz)  Biblioteki  Neofilologicznej  (N)  w księgozbiorze
angielskojęzycznym  (A)  w  dziale  literatura  (82)  na  półce  9  (utwory
dramatyczne amerykańskie) i jako pierwsza w kolejności książka tego autora
(WIL1)” [2].

Schemat klasyfikacji  w przyjętym systemie  działów,  sporządzony  dla
potrzeb organizacji księgozbioru w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej,
jest  opracowany  w  oparciu  o  wydanie  skrócone  Uniwersalnej  Klasyfikacji
Dziesiętnej  z  roku  2006  [8].  Należy  przypomnieć,  iż  tablice  UKD  zostały
opracowane  w  Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie  na  podstawie  pliku
wzorcowego Master Reference File, który został zakupiony przez wspomnianą
bibliotekę w 2005 r. w ramach umowy licencyjnej z Konsorcjum UKD [8, s. V].
Dzięki zastosowaniu w układzie zbiorów klasyfikacji, w której w bezpośrednim
sąsiedztwie  znajdują  się  nadrzędne  i  podrzędne  klasy,  użytkownik  ma do
dyspozycji przegląd zakresów tematycznych od ogólnego do szczegółowego,
co pozwala mu w szerszym kontekście spojrzeć na wyszukiwanie zagadnień.
Jednocześnie pomocnym jest układ logiczny działów umożliwiający wgląd w
pokrewną tematykę.

Zastosowanie  Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  do  układu
działowego zbiorów w wolnym dostępie wymusza permanentną reorganizację
zbiorów.  W  czasie  prac  nad  księgozbiorem  wzięto  pod  uwagę  przede
wszystkim kierunki kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Przebudowa
struktury  księgozbioru  jest  spowodowana  rewizją  tablic,  a  tym  samym
koniecznością  stosowania  nowych  symboli,  jak  i  zapotrzebowaniem
użytkowników.

Prace nad przygotowaniem zbiorów do klasyfikacji wewnętrznej według
UKD, a następnie przystąpienie do tej czynności, trwają od połowy 2010 r. i
mają  zakończyć  się  w  grudniu  2011  r.  Opracowania  merytoryczne
poszczególnych  działów  prowadzone  są  pod  zwierzchnictwem  Elżbiety
Czarneckiej, kierownika wspomnianej Biblioteki Neofilologicznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego. W pierwszej kolejności sporządzono wykaz działów zgodnie
z  przygotowanym  schematem  wraz  ze  słownikiem  klasyfikacyjnym
(pełniącym rolę indeksu). Następnie określono liczbę zbiorów przeznaczonych
do wolnego dostępu, jak również kryterium selekcji zbiorów przeznaczonych
do wolnego dostępu w odniesieniu do literatury przedmiotu. Dla pozostałej
części  księgozbioru  podstawą  zakwalifikowania  danego  tytułu  do  wolnego
dostępu  było  zapotrzebowanie  użytkowników  na  określone  pozycje,  jak
również  sugestie  i  zalecenia  pracowników  naukowo-dydaktycznych  (z
naciskiem na  wydawnictwa  opublikowane  po  1991  r.).  Obecnie  selekcja
zbiorów według przyjętego uprzednio schematu odbywa się jedynie w sposób
„wirtualny”, czyli w systemie bibliotecznym.

Drobne  korekty  wyselekcjonowanego  księgozbioru,  przygotowanie
etykiet  i  zabezpieczeń  dla  wszystkich  egzemplarzy  przeznaczonych  do



wolnego dostępu uszeregowanych według schematu UKD nastąpi jeszcze w
okresie  zimowym  2011/2012  r.  dla  wyszczególnionych  małych  zbiorów
dziedzinowych (m.in. księgozbioru z socjologii i filozofii). Pozostałe woluminy
opatrzone zostaną nowymi alfanumerycznymi sygnaturami (indywidualną dla
danej publikacji kombinacją cyfr i liter) w późniejszym czasie (przewiduje się,
że nastąpi to wiosną 2012 r.). Wszelkiego rodzaju dane będą identyczne z
informacją zamieszczoną w katalogu online.

W celu uniknięcia rozproszenia  literatury,  której  przedmiotem jest to
samo  zjawisko  albo  obiekt  (którymi  zajmuje  się  wiele  dyscyplin  lecz
rozpatrywane  są  w  różnych  aspektach),  zdecydowano  umieszczać  takie
pozycje  w  klasach  węzłowych.  Podobne  rozwiązanie  zastosowano  w
przypadku  wielotomowych  publikacji  poruszających  terminologię  zjawisk
ujętą  w  różnych  dziedzinach  nauki,  jak  również  serie  tematyczne  i
numerowane,  przy  których  zastosowano  zasadę  klasyfikowania  według
tematu całej serii.

Należy przypomnieć, że Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna oparta jest
na systemie dziesiętnym wykorzystującym jako alfabet (tzw. bazę notacyjną)
zbiór dziesięciu cyfr od 0 do 9, która obejmuje:

0 – DZIAŁ OGÓLNY
1 – FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA
2 – RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3 – NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
5 – MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
6 – NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
7 – SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
8 – JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA
9  –  ARCHEOLOGIA.  PREHISTORIA.  GEOGRAFIA.  BIOGRAFIE.  HISTORIA
[8].
Efektem  podziałów  księgozbioru  według  UKD  są  klasy,  których

uporządkowany  zbiór  klas  nazywany  jest  drzewem  klasyfikacyjnym.  Na
pierwszym  stopniu  (poziomie)  podziału  ujęty  jest  księgozbiór  ogólny
(główny), a dopiero klasy stopnia (poziomu) drugiego, trzeciego itd. – klasy
wyodrębnione.  Podział  ten  stosuje  się  aż  do  klas  końcowych,  które  nie
podlegają  dalszemu  podziałowi.  Na  tej  podstawie  można  decydować  o
potrzebie  rozbudowy  poszczególnych  działów,  np.  tworząc  symbole
rozwinięte  dla  zbiorów  zadań,  lektur  czy  podręczników  laboratoryjnych  z
danej dziedziny. 

Z przydzielonego do klasyfikacji  wewnętrznej księgozbioru można dla
przykładu zaprezentować kilka wariantów wspomnianego podziału z dwoma
egzemplarzami podporządkowanej literatury przedmiotu:

9 – ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA
930/1 – Historia jako nauka. Teoria i filozofia historii. Historiozofia



 JAKUBOWSKI Marek. Ciągłość historii i historia ciągłości : polska
filozofia  dziejów.  Toruń  :  Wydaw.  Uniwersytetu  Mikołaja
Kopernika, 2004.

 STOBIECKI  Rafał.  Bolszewizm  a  historia  :  próba  rekonstrukcji
bolszewickiej  filozofii  dziejów.  Łódź  :  Wydaw.  Uniwersytetu
Łódzkiego, 1988.

930/2 – Historiografia
 BARTKIEWICZ Kazimierz (red.). Adam Naruszewicz i historiografia

oświecenia : praca zbiorowa. Zielona Góra : Verbum, 1998.
 SZACKI  Jerzy.  Dylematy  historiografii  idei  oraz  inne  szkice  i

studia. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1991.

930/2.1 – Biografia zbiorowa, twórczość. Historycy
 ŁOWMIAŃSKI  Henryk.  Les  Slaves  et  leurs  voisins  dans

l’Antiquit-‘e  et  au  Moyen  –  1  Age.  Wrocław  :  Polska
Akademia  Nauk.  Komitet  Nauk  Historycznych,  Polskie
Towarzystwo Historyczne, 1993.

 STRZELCZYK Jerzy. Wybitni  historycy wielkopolscy : prace
zbiorowe. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1989.

930/2.2 – Bibliografie indywidualne, twórczość. Historycy
 BARTKIEWICZ Joachim (red.). Joachim Lelewel – człowiek i

dzieło  :  w  200-lecie  urodzin  :  materiały  z  ogólnopolskiej
sesji  naukowej,  Żagań  12-14  IX  1986.  Zielona  Góra  :
Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1988.

 MICHALAK  Henryk  Stanisław,  Józef  Szujski  :  1835-1883  :
światopogląd i działanie. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1987.

930/3 – Metodologia historii. Źródłoznawstwo
 SAMSONOWICZ Henryk. O „historii prawdziwej” : mity, legendy i

podania jako źródło historyczne. Gdańsk : Novus Orbis, 1997.
 TOPOLSKI Jerzy. Metodologia historii. Warszawa : Państ. Wydaw.

Naukowe, 1984. 

Najczytelniejszym przykładem klasyfikacji wewnętrznej jest oczywiście
problematyka związana z dziejami ojczystego kraju:

94(4)/1 – Historia Europy
 DAVIES  Norman.  Europa  –  między  Wschodem  a  Zachodem.

Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2007.
 WANDYCZ  Piotr.  Cena  wolności  :  historia  Europy  Środkowo-

Wschodniej  od  średniowiecza  do  współczesności.  Kraków  :
Wydawnictwo „Znak”, 1995.

94(438)/1 – Historia Polski



 DAVIES Norman. Borze igrzysko : historia Polski. Kraków :
Wydawnictwo „Znak”, 2006.

 KITAJCZUK Mieczysław.  Burzliwe dzieje  Polesia.  Wrocław :
„Nortom”, 2002.

94(438)/1.1  –  Biografie  zbiorowe.  Postacie  historyczne
polskie

 BORAS  Zygmunt.  Książęta  Pomorza  Zachodniego.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1996.

 ROSIK  Stanisław,  WISZEWSKI  Przemysław.  Poczet
polskich królów i książąt : od Mieszka I do Władysława
Laskonogiego. Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie,
2005.

94(438)/1.2 – Biografie indywidualne. Postacie historyczne
polskie

 GRZYBOWSKI  Stanisław.  Jan  Długosz.  Kraków  :
Wydaw. WAM, 2003.

 GRZYBOWSKI  Stanisław.  Jan  Zamoyski.  Warszawa  :
Państ. Instytut Wydawniczy, 1994.

94(438)/2 – Historia regionów i miejscowości
 BENYSKIEWICZ  Joachim.  Babimojszczyzna  w  latach  1919-

1945. Zielona Góra : „Rodło”, 1994. 
 STRZYŻEWSKI Wojciech. Bytom Odrzański : zarys dziejów.

Bytom Odrzański ; Zielona Góra : Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, 2000.

Niewątpliwą  zaletą  jest  to,  że  Uniwersalna  Klasyfikacja  Dziesiętna  i
Klasyfikacja Biblioteki  Kongresu umożliwiają czytelnikom w sposób szybki  i
precyzyjny wyszukanie pozycji na określony temat, a co ważne, pod podobną
klasyfikacją znajdzie on inne pozycje o zbliżonej tematyce (lub coraz bardziej
szczegółowe), na które nie zwróciłby uwagi przeglądając katalogi tradycyjne
lub online.

System Uniwersalnej  Klasyfikacji  Dziesiętnej  ma strukturę  drzewiastą
[3,  s.  69]  i  charakteryzuje  się  znaczną  elastycznością,  umożliwiającą
stosowanie  jej  w  bibliotekach  gromadzących  piśmiennictwo  o
najróżnorodniejszej tematyce. Dodatkowo podkreślić należy, że istotną zaletą
klasyfikacji jest jej duża szczegółowość, która pozwala na tworzenie bardzo
wąskich działów. Korzyści z przyjęcia takiej właśnie organizacji zbiorów, mimo
wszelkich  uciążliwych  dla  bibliotekarzy  aspektów,  przeważają  nad  jej
negatywnymi względami (poniesieniem dużych nakładów pracy, związanych
z melioracją katalogu online, reorganizacją zbiorów w wolnym dostępie oraz
aktualizowaniem  danych  na  etykietach  i  w  materiałach  informacyjnych
służących pomocą w korzystaniu z układu działowego).  Ponadto wzajemna
wymiana doświadczeń między bibliotekami pomoże pokonać przeszkody w



funkcjonowaniu  UKD  w  bibliotekach  oraz  lepsze  jej  dostosowanie  do
oczekiwań czytelników.
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