
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

Bibliotekarz – przewodnik po
księgozbiorze, wiedzy i informacji

(wersja robocza)

pod red. Mai Wojciechowskiej i Jolanty Laskowskiej

Gdańsk 2013



Recenzent
dr hab. Edward Jakiel, prof. UG

Korekta
Nina Kaczmarek

Małgorzata Kwaśnik



Spis treści

Wstęp 00

Część I
Bibliotekarstwo współczesne

Rola  kadry  zarządzającej  w  procesie  kształtowania  wizerunku  pracownika
nowoczesnej biblioteki naukowej – Hanna Kościuch

01

Nowe narzędzia pracy bibliotekarzy. Internet społeczny, bibliotekarstwo 
uczestniczące – Beata Żuber

02

Łączenie wykonywanego zawodu bibliotekarza z zawodem wyuczonym – Krystyna
Michniewicz-Wanik

03

Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek bibliotekarzy na przykładzie działań
Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie – Ewa Rudnicka

04

Nowe media w pracy nauczycieli bibliotekarzy – Renata Piotrowska 05

Problematyka etyki zawodowej. Kodeksy etyczne – Monika Curyło 06

Narzędzia motywowania bibliotekarzy do pracy na przykładzie łódzkich bibliotek 
akademickich – Tomasz Piestrzyński

07

Wizerunek biblioteki i bibliotekarzy akademickich w kontekście współpracy z 
kadrą naukową uczelni wyższych – Lilianna Nalewajska

08

Rola i znaczenie autokreacji bibliotekarskiej w kształtowaniu wizerunku biblioteki 
akademickiej – Iwona Dalati

09

Wpływ talentów i uzdolnień bibliotekarzy na pracę w Oddziale Udostępniania 
Zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej – Agnieszka Bogusz, Agnieszka Majda

10

Sylwetka  i  potrzeby  współczesnego  czytelnika  a  działania  marketingowe
bibliotekarzy uczelni wyższych – Emilia Lepkowska

11

Część II
Konotacje historyczne

Praktyka bibliotekarska i warsztat naukowy profesora Janusza Dunina-Horkawicza
– Lidia Mikołajuk

12

Sylwetki wybitnych bibliotekarzy warmińskich XIX i XX wieku – Justyna 
Krakowiak

13

Samuel Schelwig (1643-1715) – promocja biblioteki u progu Oświecenia – Beata 
Gryzio

14

Janina Rappé Des Loges i prace nad piśmiennictwem morskim w Bibliotece PAN w
Gdańsku – Dagmara Binkowska

15

Karol Głombiowski – badacz, nauczyciel, mistrz – Stefan Kubów 16

Przewodniki po świecie informacji, opracowane przez bibliotekarzy Biblioteki 
Jagiellońskiej dla jej czytelników: wczoraj, dziś i jutro – Barbara Bułat

17



Wstęp

Od najdawniejszych czasów rozwój cywilizacyjny i technologiczny w istotny sposób
wpływał na zawód bibliotekarza. Z roli strażnika ksiąg stał się on przewodnikiem po świecie
wiedzy. W czasach zaborów bibliotekarze gromadząc polskie piśmiennictwo przyczyniali się
do zachowania polskości na ziemiach germanizowanych i rusyfikowanych. Postęp w nauce
oraz eksplozja informacji po II wojnie światowej wymusiły na przedstawicielach tego zawodu
zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji. W tym okresie w Polsce nastąpił formalny
rozwój zawodu, rozpoczęto wydawanie prasy i literatury fachowej. Schyłek XX i początek XXI
w. to kolejny przełom charakteryzujący się globalnym wzrostem informacji  udostępnianej
nowymi  metodami.  Dynamiczny  rozwój  nowych  technologii  udostępniania  informacji
zdeterminował  zawód  bibliotekarza,  który  ewoluuje  w  ostatnich  latach  szybciej  niż
kiedykolwiek.  Współczesna biblioteka postrzegana jest  często jako  hybryda łącząca  świat
tradycyjny  z  wirtualnym,  a  hybrydowy  bibliotekarz  scala  działania  tradycyjne   z
nowoczesnymi.  Nowe  zadania  bibliotek  wymagają  od  pracowników  zaangażowania  oraz
sporego  wysiłku  włożonego  w  zdobycie  nowych  i  udoskonalenie  posiadanych  już
umiejętności.  Mimo  wysokich  wymagań  kwalifikacyjnych  zawód  bibliotekarza  wciąż  nie
cieszy się społecznym uznaniem i nie daje finansowej satysfakcji, zarówno w Polsce jak i w
wielu  innych  krajach  świata.  O  aktywności  bibliotekarzy  świadczy  chociażby  ilość
opublikowanych  w  niniejszej  monografii  referatów  poświęconych  właśnie  zawodowi
bibliotekarza.  Prace  autorstwa  zarówno  bibliotekarzy  –  praktyków,  jak  i  pracowników
naukowych, podzielono na dwie części. W części pierwszej zgromadzono teksty związane z
bibliotekarstwem  współczesnym,  natomiast  część  druga  prezentuje  bibliotekarstwo  i
bibliotekarzy w ujęciu historycznym.  



Hanna Kościuch1

Rola kadry zarządzającej w procesie kształtowania wizerunku pracownika
nowoczesnej biblioteki naukowej

Rola,  funkcje  i  zadania  bibliotekarzy  zmieniały  się  na  przestrzeni  wieków.  Kiedyś
zajęcie to (jeszcze nie zawód) znaczyło tyle, co strażnik ksiąg i zawartej w nich wiedzy. Miało
jednocześnie charakter uboczny i elitarny, wymagało bowiem rzadkiej wtedy umiejętności
czytania, pisania, a także orientacji w piśmiennictwie [15].

Rozwój nauki i nowych technologii  nie pozostaje bez wpływu na ewolucję zawodu
bibliotekarza. Zmienia się oblicze biblioteki, a zarazem system i sposób pracy bibliotekarza.
Biblioteka  z  magazynu  książek  przekształca  się  w  profesjonalne  centrum  informacji,  zaś
bibliotekarz, którego głównym atutem przez wieki była doskonała znajomość księgozbioru,
wciąż musi zdobywać nowe kompetencje i umiejętności. Przy coraz wyższych wymaganiach
zawód bibliotekarza  wciąż  nie  oferuje  społecznego uznania  i  finansowej  satysfakcji.  Jego
konotacje są w społeczeństwie raczej ujemne niż dodatnie. Misja i charakter tego zawodu są
niezrozumiałe w ocenie społeczeństwa i wymagają usilnych zabiegów promocyjnych. Wciąż
pokutuje tradycyjny stereotyp tej profesji, a wiedza o jej przemianach jest dostępna tylko dla
zainteresowanych [2].

Jak  można  walczyć  z  krzywdzącymi  stereotypami?  Jaki  wizerunek  biblioteki  i
bibliotekarza powinniśmy propagować w społeczeństwie? Zarówno wizerunek jak i stereotyp
bibliotekarza  to  tematy  często  pojawiające  się  w  dyskusjach  środowiskowych,
specjalistycznym piśmiennictwie bibliotekarskim, na konferencjach i seminariach.

Termin  wizerunek wywodzi  się  z  języka  łacińskiego  i  oznacza  wzór,  pierwowzór,
odbicie. Składa się na niego m.in. obraz wykreowany przez kogoś albo wypracowany przez
osoby  odpowiedzialne  za  PR,  promocję  publicznego  oblicza  osoby  lub  organizacji,  które
przedstawią go w pozytywny sposób w celu zdobycia społecznej  akceptacji  [1,  s.  13-14].
Stereotyp zaś  to  funkcjonujący  w  świadomości  społecznej  skrótowy,  uproszczony  i
zabarwiony  wartościująco  obraz  rzeczywistości  odnoszący  się  do  rzeczy,  osób,  grup
społecznych,  instytucji  itp.,  często  oparty  na  niepełnej  lub  fałszywej  wiedzy  o  świecie,
utrwalony jednak przez tradycję i nieulegający zmianom [16, s. 332]. Stereotyp powstaje w
rezultacie bezrefleksyjnego przejmowania opinii rozpowszechnionych w danym środowisku i
jest bardzo trwały. To gotowy wzór przyswajany bez zastanowienia i konfrontowania go z
rzeczywistością.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  funkcjonujący  w  świadomości  społecznej  stereotyp
bibliotekarza  jest  krzywdzący  dla  większości  osób  uprawiających  ten  zawód.  Jadwiga
Chruścińska  trafnie  zauważa,  że  „w  ocenie  społecznej  bibliotekarz  należy  do  zawodów
łatwych,  bezstresowych,  niewymagających  głębszej  wiedzy.  Pokutuje  też  wizerunek
bibliotekarza-mrówki,  pracującego,  ale  nie  mającego  siły  przebicia,  bez  rezonansu
społecznego” [2]. Praca w bibliotece postrzegana jest jako nudna, mało ambitna i możliwa do
wykonywania  bez większego wysiłku intelektualnego.  Osoby wykonujące ją  obarczone  są
stereotypem  ludzi  mrukliwych,  niemodnie  ubranych  i  zamkniętych  na  wszystko,  co
nowoczesne. Takie opinie niejednokrotnie powielają osoby, któr w ogóle nie mają kontaktu z
bibliotekarzami, bo nie korzystają ani ze zbiorów biblioteki, ani z jej propozycji kulturalnych.

1 mgr Hanna Kościuch, Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, e-mail: hfk@wp.pl



Krzywdzący  wizerunek  bibliotekarzy  podtrzymują  media,  zwłaszcza  treści  internetowe
bazujące na schematach i uproszczeniach.

Jacek Wojciechowski zauważa, że „istnieją potoczne, obiegowe stereotypy biblioteki
oraz  obiegowe,  potoczne  stereotypy  postaci  bibliotekarza.  Wzajemnie,  rzecz  jasna,
powiązane,  ale  nietożsame.  Prawdę  mówiąc,  stereotyp  biblioteki  jest  korzystniejszy,
ponieważ umiarkowany,  znacznie mniej  złośliwy” [17, s.  3].  O bibliotece mówi się w taki
sposób,  w  jaki  się  ją  widzi  –  a  widzi  się  coraz  ciekawszą  architekturę,  śmiałe  projekty,
wysmakowane  wnętrza,  nasycenie  techniką.  Bibliotekarza  natomiast  postrzega  się  jako
element  wyposażenia  biblioteki,  pełniący  rolę  służebną  wobec  użytkowników,  mający
dostarczyć niezbędne informacje i materiały natychmiast. Ocenia się jego wygląd, charakter,
ale nie całokształt umiejętności zawodowych, bo w bezpośredniej obsłudze użytkownika są
one widoczne w niewielkim stopniu.

Pomimo tempa zmian zachodzących we współczesnym świecie, rozwoju technologii
informacyjnych  i  gospodarki  opartej  na  wiedzy  „bibliotekarze  są  postrzegani  jako  grupa
zawodowa,  która  zatrzymała  się  gdzieś  w  okolicach  średniowiecza,  z  dala  od  zdobyczy
cywilizacji. Ot, przykurzona garstka pasjonatów” [14]. Albo nieudaczników życiowych, skoro
zadowalają  się  uposażeniem  niewiele  przekraczającym  najniższe  obowiązujące
wynagrodzenie.

Tak  krzywdzące  opinie  o  bibliotekarzach  mogą również  wynikać  z  tego,  że  są  oni
postrzegani jako strażnicy wiedzy ukrywanej w bibliotece, a nie przewodnicy po niej. Jeśli
biblioteka  jest  uważana  za  wrota  do  wiedzy,  to  bibliotekarze  –  za  cerberów,  którzy
ograniczają i reglamentują dostęp do źródeł.  Możliwe, że kiedyś takie opinie były zgodne z
faktami,  ale  współcześnie  najczęściej  tak  nie  jest.  Zmieniła  się  rzeczywistość,  lecz
przekonania pozostały. A  zły stereotyp jest silny i niestety niezwykle odporny na działanie
czasu, ma charakter automatyczny i nieuświadomiony, co powoduje, że pozostaje on poza
kontrolą intelektualną i tym trudniej go zmienić.

Zmiana stereotypu, tworzenie nowego wizerunku to proces długi, trudny, ale przecież
nie  niemożliwy!  Do  walki  ze  stereotypami  należy  podejść  ze  spokojem  i  dystansem.
Kształtowanie  pozytywnego  wizerunku  pracownika  biblioteki  naukowej  jest działaniem
długotrwałym, wieloetapowym i wymagającym odpowiedniej promocji, gdyż „dobre opinie
rozpowszechniają się trudniej niż złe, te niedobre bowiem podtrzymują przeświadczenia już
istniejące, natomiast korzystne muszą je przełamywać. Poza tym dobra opinia nie przykleja
się raz na zawsze: trzeba o nią dbać” [17, s. 5].

Jaki  wizerunek  współczesnego  bibliotekarza  należy  promować  w  społeczeństwie?
Emilia Lepkowska i Grzegorz Kostecki uważają, że „nowoczesny bibliotekarz to człowiek:

 komunikatywny, kompetentny, asertywny;
 potrafiący i lubiący pracować z czytelnikiem;

 podnoszący kwalifikacje;
 potrafiący wykorzystywać w pracy nowoczesne technologie (nie tylko komputerowe);

 dbający o strój i image;
 identyfikujący się ze swoją biblioteką (poprzez tę identyfikację promujący ją)” [9].

Z kolei Marcin Drzewiecki i Mirosława Majewska ujmują to zagadnienie następująco:
„Współczesny  bibliotekarz  powinien  być  ekspertem  w  swojej  dziedzinie,  menadżerem,
negocjatorem, badaczem, znawcą technologii  informacyjnych i  nauczycielem otwartym na
wiedzę i nowe umiejętności. Aby spełnić tak wiele ról musi być wyposażony w odpowiednie
kompetencje prakseologiczne, komunikacyjne, kreatywne i informatyczne. Musi zatem być
przewodnikiem  po  wiedzy,  potrafić  wyszukać  potrzebną  informację,  być  propagatorem



dobrej książki i wychowawcą czytelnika” [3, s. 69]. W innej publikacji Mirosława Majewska
podkreśla również,  że „już dzisiaj  bibliotekarzowi przypisuje się  wiele ról,  które powinien
spełniać w nowoczesnej bibliotece. Powinien to być menadżer, planista, projektant systemu,
ekspert w swojej dziedzinie, negocjator, badacz, operator baz danych, budowniczy zbiorów,
finansista, ekspert telekomunikacji i przedsiębiorca (…). To specjalista w zakresie organizacji i
zarządzania informacją, profesjonalista zapewniający efektywny dostęp do informacji” [10, s.
147-148]. Natomiast Piotr Marcinkowski uważa, że pracownicy bibliotek powinni promować
wizerunek bibliotekarza:

 nowoczesnego  i  kompetentnego,  potrafiącego  wykorzystywać  w codziennej  pracy
technologie telekomputerowe (ICT);

 świetnie  wykształconego,  nie  tylko  bibliotekoznawczo,  ale  przede  wszystkim  w
dziedzinach, w których będzie pomagał wyszukiwać informacje;

 potrafiącego i lubiącego pracować z czytelnikiem czy raczej klientem;
 pracownika eleganckiego i elokwentnego [11].

Wiemy już, jaki jest stereotyp bibliotekarza w społeczeństwie i wiemy również, w jaki
sposób  chcemy  być  postrzegani.  Pozostaje  pytanie,  kto  powinien  tworzyć  i  nadzorować
strategię tworzenia wizerunku. Piotr Marcinkowski stawia propozycję godną przemyślenia:
„Wydaje  się,  że  przy  całym  szacunku  dla  wszechstronności  wykształcenia  bibliotekarzy,
przygotowanie  całościowego  i  długoletniego  planu  kampanii  wizerunkowej  należałoby
powierzyć fachowcom. Tylko profesjonalna agencja reklamowa jest w stanie profesjonalnie
przygotować i monitorować tego typu akcję. Naturalnie agencja tego typu musiałaby mieć
partnera  ze  strony  środowiska  bibliotekarskiego”  [11].  Jednakże  biorąc  pod  uwagę  cel
działania  takich  agencji  (zysk),  jak  i  wciąż  niewystarczające  fundusze  bibliotek,  w  pełni
uzasadnione  jest  przeświadczenie,  że  tworzenie  wizerunku  zarówno  biblioteki,  jak  i
bibliotekarza pozostanie wewnętrzną sprawą zespołu bibliotecznego.

Nie  ulega  wątpliwości,  że  dobry  wizerunek pracownika biblioteki  naukowej  zależy
przede  wszystkim  od  niego  samego. Tworzenie  takiego  wizerunku  to,  z  jednej  strony,
uprawnienie  bibliotekarza  i  pracownika  informacji,  z  drugiej  zaś  –  obowiązek  wobec
instytucji, którą reprezentuje. Od pracowników wymaga się, aby zmierzali do wykreowania i
utrwalenia w społeczeństwie pozytywnego wizerunku biblioteki i zawodu bibliotekarza, co
znajduje  swoje  odbicie  w  Kodeksie  etyki  bibliotekarza i  pracownika informacji,  wiążącym
wszystkich przedstawicieli zawodu.

Jaka  jest  rola  kadry  zarządzającej  w  tym  procesie?  Czy  dyrektorzy  i  kierownicy
inspirują  czy  ograniczają?  W  jakim  stopniu  sprzyjają  stałemu  doskonaleniu  wiedzy  i
umiejętności pracowników, czy właściwie wykorzystują ich profesjonalizm i zaangażowanie?

Wizerunek biblioteki jako instytucji w otoczeniu, jak również wizerunek bibliotekarza
jako osoby reprezentującej instytucję, w znacznej mierze zależy od dyrektora. To on określa
najważniejsze obszary działania jednostki. Ustala strategię i organizację pracy, tworzy zespół,
dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników, stosuje motywatory (w węższym zakresie takie
funkcje  pełnią  kierownicy oddziałów).  Zarządzający  biblioteką powinien tak  dobrać  kadrę
pod  względem  typu  osobowości,  kompetencji  i  sposobu  pracy,  aby  stworzyć  efektywny
zespół  nastawiony  na  realizację  zadań.  Powinien  zatrudniać  ludzi  z  odpowiednim
wykształceniem i kwalifikacjami, ale nie takich, którzy szukają jakiejkolwiek pracy, lecz tych,
którzy swoją karierę zawodową widzą właśnie w bibliotece.

Czy  praca  ta  będzie  dawała  satysfakcję  i  czy  będzie  zgodna  z  posiadanymi
uzdolnieniami zależy przede wszystkim od dyrekcji i kierowników oddziałów. Na nich właśnie
spoczywa odpowiedzialność za podejmowanie takich decyzji. Pracownika trzeba poznać – a



to nie tylko przejrzenie dokumentów poświadczających  jego kwalifikacje i  przebieg pracy
zawodowej:  konieczna jest także właściwa ocena cech psychicznych kandydata, aby w jak
najkrótszym czasie nowy pracownik odnalazł swoje miejsce pracy w bibliotece [18, s. 21].
Stefan  Kubów podkreśla, że „trafne poznanie osobowości, przypisanie jej właściwego typu,
znajomość  wynikających  stąd  predyspozycji  i  zachowań  owocować  powinny  dobrymi
rezultatami  codziennej  pracy  i  zlecanych  zadań  indywidualnych  i  zespołowych,  doborem
właściwych, a więc skutecznych, środków motywowania pracowników do wydajnej pracy i
nabywania nowych kompetencji, właściwą oceną potrzeb szkoleniowych, to zaś przełożyć się
powinno  na  pożądane  relacje  interpersonalne,  zwiększenie  poczucia  bezpieczeństwa
pracowników, zadowolenie z pracy i utożsamianie się z biblioteką, w której pracownik może
realizować się zawodowo” [8, s. 15].

Budowanie efektywnego zespołu to także atmosfera,  która sprzyja  pracy (również
warunki  lokalowe i  kontakty międzyludzkie)  oraz  dobra komunikacja pomiędzy członkami
zespołu. Pracownik, który nie boi się pytać i wychodzić z propozycjami nowych rozwiązań, z
reguły  chce  działać  nie  przeciw  przełożonemu,  ale  na  rzecz  organizacji.  Poczucie
współodpowiedzialności,  współudziału  w  zarządzaniu  jest  jednym  z  najlepszych
motywatorów.  Pracownik  nie  musi  od  razu  uczestniczyć  w  podejmowaniu  decyzji
najistotniejszych,  ale warto pozwolić mu na inne samodzielne wybory.  Bożena Jaskowska
podsuwa  propozycję  włączenia  podwładnych  w  tworzenie  otoczenia,  w  którym  pracują
(wystrój  wnętrz  i  stanowisk),  a  także  delegowanie  uprawnień,  tak  aby  czuli  się  oni
współodpowiedzialni za swoją instytucję oraz lepiej zmotywowani” [4, s. 56].

Współudział  w  zarządzaniu  musi  opierać  się  na  zaufaniu,  jawności,  otwartości,
dialogu. „Z jednej strony musimy ufać, że dyrekcja chce dla biblioteki jak najlepiej, ale też
dyrekcja musi zaufać wiedzy i  doświadczeniu pracowników, musi  ich traktować w sposób
partnerski,  właśnie  podmiotowy,  bo  tylko  to  może  w  istotny  sposób  wpłynąć  na
zaangażowanie pracowników w sprawy instytucji  i  ich identyfikację z instytucją.  Zaufanie
wyklucza pozory, półprawdy, półinformacje, zaskoczenia, zastraszenia, tajemnice” [13, s. 3].

Kadra  zarządzająca  powinna  inspirować  podnoszenie  kwalifikacji  pracowników.
Wielość  i  różnorodność  źródeł  informacji,  konieczność  stosowania  nowych  technik  i
urządzeń,  poszerzenie  kręgu  użytkowników  i  nowe  obszary  oddziaływania  bibliotek
sprawiają,  że  profesja  bibliotekarza  przechodzi  swoistą  metamorfozę  ogarniając  różne
zawody  i  specjalności.  Podnoszenie  kwalifikacji  merytorycznych  pracowników  bibliotek
powinno iść w parze razem z warsztatami dotyczącymi ich osobowości (np. odporności na
stres, asertywności, komunikacji międzyludzkiej, pracy z klientem).

Najsilniejszym elementem wizerunku bibliotekarza powinny być jego kompetencje.
Ale  zdarza  się,  że  choć  je  posiada,  to  na  swoim stanowisku  pracy  nie  ma okazji  do  ich
wykazania.  Może być również tak, że bibliotekarz  dostrzega swoją niewiedzę w pewnych
obszarach,  widzi  konieczność  jej  uzupełnienia,  a  nie  ma  poparcia  przełożonego.  Może
również  mieć  uzasadnione  przekonanie,  że  posiadane  zdolności,  ambicja  i  pracowitość
predysponują go do podjęcia studiów doktoranckich lub zdania egzaminu na bibliotekarza
dyplomowanego.  Jan  Wołosz  uważa,  że  „w  bibliotekach  naukowych  trzeba  energicznie
zachęcać bibliotekarzy i tworzyć warunki do otwierania przewodów naukowych (doktorskich,
habilitacyjnych)  wszystkim,  których  na  to  stać,  lub  skłaniać  do  kwalifikowania  się  na
stanowisko bibliotekarza  dyplomowanego.  Im takich osób więcej,  tym sytuacja  biblioteki
stabilniejsza,  tym większy  jej  autorytet  i  tym lepsza  pomysłowość  zespołu”  [19,  s.  265].
Niewątpliwie,  nie  wszyscy  zarządzający  są  tego  samego  zdania,  o  czym  może  świadczyć
bardzo trafne spostrzeżenie Stefana Kubowa, który zarządza biblioteką naukową:  „Prawdą



jest jednak, że część szefów bibliotek niechętnie patrzy na aspiracje swoich pracowników do
przystępowania  do  egzaminu.  Przypuszczam,  że  w  obawie,  że  ambitni  bibliotekarze
«przeskoczą» ich i  zyskają w środowisku zawodowym większy autorytet i  uznanie niż oni
sami.  Ludzkie  to,  ale  nieprzystojne  szefom.  Prawdziwi  mistrzowie  znajdują  poczucie
satysfakcji dopiero wtedy, gdy «wyhodują» (tzn. pobudzą ambicje i zainspirują, i wesprą w
staraniach) pracowników, którzy dzięki nim «zwojują» w ich dziedzinie więcej niż oni sami”
[7]. O przygotowaniu godnego następcy wspomina również Jan Wołosz: „Kierownik powinien
też  zadbać  o  sukcesję,  na  tyle  skutecznie,  żeby  żadna  forma  konkursowa  nie  stanowiła
bariery.  Brak  pełnowartościowego  zastępstwa  i  następstwa  nie  świadczy  o  kierowniku
najlepiej” [19, s. 265].

Równie  ważny  element  wizerunku  bibliotekarza  tworzą  jego  inne  cechy: ubiór,
fryzura,  makijaż,  sposób  mówienia  i  poruszania  się.  Zapewne  zdecydowana  większość
przełożonych  wychodzi  ze  słusznego  założenia,  że  są  to  indywidualne  sprawy  każdego
pracownika i ingeruje dopiero wówczas, gdy kłócą się one z ogólnie przyjętymi standardami i
wręcz  urągają  dobrym  obyczajom.  Zdarza  się,  że  swoboda  życia  codziennego  dotycząca
ubioru czy komunikacji międzyludzkiej jest niepotrzebnie przenoszona na grunt zawodowy. Z
drugiej  zaś  strony  można  się  spotkać  z  opiniami,  że  nawet  najdelikatniejsze  uwagi
przełożonych  dotyczące  ubioru  czy  interakcji  z  użytkownikami  w  sfeminizowanych
bibliotekach są odbierane wyłącznie jako przejaw tzw. „babskiej zazdrości”.

Powinnością kadry zarządzającej  jest dawanie dobrego przykładu. Takie cechy,  jak
profesjonalne  podejście  do  obowiązków,  zaangażowane  i  wysoka  kultura  osobista
przełożonych (pod warunkiem, że występują na co dzień i w stosunku do wszystkich) – to
najlepszy bodziec do naśladowania. Postanowienia zawarte w kodeksie etyki bibliotekarza i
pracownika  bardzo  trafnie  określają  powinności  kadry  zarządzającej  wobec  kolegów
uprawiających ten sam zawód: „Pełniąc funkcje kierownicze przyjmują na siebie szczególną
odpowiedzialność za przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego postępowania przez
swoich podwładnych, dając wzór własną postawą oraz wspierają swoich kolegów, zwłaszcza
podwładnych, w rozwijaniu kompetencji zawodowych” [6]. Tę kwestię porusza też Jadwiga
Sadowska:  „Cenione  przez  pracowników  cechy  kierownika,  oprócz  wiedzy,  to:  szacunek,
życzliwość,  otwartość,  zaufanie,  wysoka  kultura  osobista  i  etyczna,  dbałość  o  rozwój
zawodowy pracowników. Te cechy przekładają się w praktyce na podmiotowe traktowanie
pracowników  owocujące  pewnego  rodzaju  wzajemnością,  wyrażającą  się  w  dobrej  i
zaangażowanej  pracy,  lojalności  wobec instytucji  i  kierownika.  Dobry kierownik cieszy się
autorytetem wynikającym nie ze stanowiska, ale z wiedzy, swojej postawy etycznej, kultury
osobistej” [12, s. 4].

W celu dokładniejszego przeanalizowania omawianej tematyki na przełomie lutego i
marca 2012 r. przeprowadzono badania ankietowe. Zapytania skierowano do pracowników
bibliotek  publicznych  i  niepublicznych  szkół  wyższych  różnych  miast  Polski.  W  badaniu
pominięto pracowników innych bibliotek naukowych, wychodząc z założenia, że tworzenie
wizerunku pozostałych, zróżnicowanych bibliotek naukowych wymaga podejmowania nieco
innych działań.

Kwestionariusze,  składające  się  z  16  pytań,  zostały  wysłane  drogą  e-mailową  na
adresy dostępne na stronach www bibliotek lub uczelni. W zależności od zawartości strony
były to imienne adresy pracowników, adresy oddziałów bibliotek, a w przypadku bibliotek
małych – ogólny e-mail biblioteki lub uczelni. Odpowiedzi, uzyskane od 285 respondentów,
rejestrowano  na  podstronie  biblioteki  funkcjonującej  podczas  trwania  ankiety.  Zebrany



materiał  okazał  się  wyjątkowo  obszerny  i  może  stanowić  punkt  wyjścia  dla  kolejnych
opracowań.

Ankietę wypełniło 285 osób, w tym: 253 kobiety, 28 mężczyzn (w 4 przypadkach płci
nie zaznaczono). Były to osoby w różnym wieku. Najliczniejszą grupę tworzyli pracownicy w
przedziale wiekowym 26-35 lat (93 osoby), następnie 36-45 lat (83 osoby), 46-55 (58 osób),
powyżej 55 lat – 37 osób i poniżej 26 lat – 14 osób.

Staż badanych w zawodzie bibliotekarza był bardzo zróżnicowany – od 1 roku do 44
lat (1 osoba nie podała stażu). Najliczniejszą grupę stanowili respondenci o 15-letnim stażu
pracy  w bibliotece  (20  osób). Przez  staż  w bibliotece  rozumiano  okres  pracy  ogółem  w
bibliotekach, a nie tylko długość zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy.

Wykształcenie  respondentów  przedstawiało  się  następująco:  doktorat  –  18  osób,
wykształcenie  wyższe  bibliotekarskie  –  122  osoby, wyższe  oraz  podyplomowe  studia
informacji naukowej i bibliotekoznawstwa – 97 osób, wyższe inne niż bibliotekarskie – 35
osób, inne – 11 osób. 2 osoby nie zaznaczyły żadnej z opcji.

Respondenci  w  następujący  sposób  określili  swój status  w  bibliotece:  przełożony
(dyrektor) 32 osoby, przełożony i podwładny (kierownik) – 60 osób, podwładny – 193 osoby.

Zróżnicowanie respondentów pod względem wieku, stażu w zawodzie bibliotekarza,
wykształcenia  i  statusu  w bibliotece pozwala  na  wysunięcie  przypuszczenia,  że  uzyskano
odpowiedzi  charakterystyczne  dla  dużej  grupy  pracowników  bibliotek  uczelni  wyższych.
Znacznie większy udział kobiet w ankiecie spowodowany jest bardziej feminizacją zawodu,
niż niechęcią mężczyzn do udziału w tego typu badaniach.

Respondenci  zostali  poproszeni  o  wybranie  jednej  lub  kilku  z  13  cech  najlepiej
odzwierciedlających  ich  charakter  jako  pracowników  biblioteki  naukowej,  a  następnie  o
zaznaczenie  jednej  lub  kilku  cech  (z  tego  samego  zestawu),  które  –  ich  zdaniem  –  są
najbardziej  cenione  przez  kadrę  zarządzającą  ich  macierzystych  bibliotek.  Respondenci
najczęściej  przypisywali  sobie  takie  cechy,  jak:  otwarty  na  zmiany  i  nowości,  stale
poszerzający  swoją  wiedzę  i  umiejętności,  komunikatywny  i  łatwo nawiązujący  kontakty,
kulturalny oraz  sumienny i  dokładny,  chociaż – ich zdaniem – nie są to cechy najbardziej
cenione  przez  kierowników  i  dyrektorów.  Największe  różnice  między  cechami
prezentowanymi,  a  oczekiwanymi  pojawiły  się  przy  takich  wartościach,  jak:  wykonujący
polecenia przełożonych bezzwłocznie i bez dyskusji oraz dyspozycyjny.

Do określonego  w ankiecie  zestawienia  respondenci  dodawali  własne  propozycje:
życzliwy, empatyczny, lojalny, zaangażowany,  postrzegający użytkownika indywidualnie, a
nie „regulaminowo”, „narwany” w innowacyjności, wykonujący polecenia, ale nie stroniący
od dyskusji, promujący funkcjonalność, zadający pytania: „Dlaczego nie można tego zrobić?
Może  spróbujemy  inaczej?”. Ale  również:  skromny  w  oczekiwaniach  finansowych,
niewymagający,  uległy. Jako cechę cenioną przez kadrę zrządzającą  podano  konformizm,
„wazeliniarstwo”  oraz  umiejętność  szybkiego  wykonywania  prac  pomocniczych  w
dziekanacie.

Rysunek 1. Zestawienie cech najlepiej odzwierciedlających charakter respondenta jako
pracownika biblioteki naukowej i cech najbardziej cenionych, według respondenta, przez

kadrę zarządzającą w bibliotece



Źródło: opracowanie własne.

Bardzo obszernie i szczegółowo ankietowani odpowiedzieli na pytanie dotyczące ich
udziału  w  wydarzeniach  naukowych  i  szkoleniowych w  ciągu  ostatnich  5  lat.  285
ankietowanych  bibliotekarzy  wzięło  udział  w  194  konferencjach  ogólnopolskich  i
zagranicznych (rekordzista zgłosił udział w 12 konferencjach krajowych i 13 zagranicznych).
Nie  wprowadzono  rozróżnienia,  czy  uczestnik  był  słuchaczem,  czy  referentem.  Trzeba
podkreślić,  że  w  wielu  bibliotekach  podstawowym  warunkiem  udziału  w  konferencji
(najczęściej  wynikającym  z  ograniczeń  finansowych)  jest  przygotowanie  i  wygłoszenie
referatu.  Taka  praktyka  słusznie  premiuje  wysiłek  bibliotekarzy  podnoszących  swoje
kwalifikacje,  wskazane  jednak  byłoby  umożliwienie  udziału  w  konferencjach  także
bibliotekarzom  dotychczas  niepublikującym.  Równie  często  (niezależnie  od  statusu)
bibliotekarze uczestniczą w seminariach – w ciągu ostatnich 5 lat wielu z nich brało udział w
tego typu wydarzeniach nawet po kilkanaście razy.

Organizowanie  konferencji  i  seminariów,  niewątpliwie  wymagające  wielu  sił  i
nakładów,  jest  także  korzystne  dla  biblioteki,  która  podjęła  się  tego  zadania.  Zazwyczaj
wszyscy  chętni  pracownicy  (oprócz  tych,  którzy  zapewniają  normalne  funkcjonowanie
biblioteki)  mogą  uczestniczyć  przynajmniej  w  części  obrad,  pogłębiając  nie  tylko  swoją
dotychczasową  wiedzę,  ale  odkrywając  również  obszary  dotychczas  dla  siebie  nieznane.
Mają  okazję  poznania  różnych  sposobów  publicznej  autoprezentacji  (techniki  oratorskie,
prezentacje  multimedialne)  oraz  konferencyjnego  savoir-vivre’u  (dyscyplina  obrad  itp.).
Ponadto  zyskują  umiejętność  przygotowania  konferencji,  dają  się  poznać  kierownikom  i
zespołowi jako kreatorzy ciekawych pomysłów i sumienni wykonawcy.

Ankietowani  potwierdzali  również  udział  w  licznych  bibliotecznych  kursach
specjalistycznych, warsztatach i szkoleniach. Podanie szczegółowej statystyki byłoby trudne i
nie do końca celowe, ponieważ często te same tematy były realizowane w różnych formach.
Dokształcanie  dotyczyło  najczęściej  takich obszarów jak:  obsługa baz danych,  język haseł
przedmiotowych,  opracowanie  w  formacie  MARC  21,  katalogowanie  w  systemie  ALEPH,



Horizon,  szkolenie  dla  redaktorów  dLibra,  z  zakresu  digitalizacji,  wirtualne  usługi
informacyjne,  biblioterapia,  e-learning  w  bibliotece,  ewidencja  i  selekcja  biblioteczna,
ochrona  zbiorów  bibliotecznych,  Open  Access,  repozytoria  cyfrowe,  prawo  autorskie,
ochrona danych osobowych i in.

Konferencje, seminaria i warsztaty organizowane przez biblioteki stanowią doskonałe
fora wymiany doświadczeń, są źródłem nowej, bądź pogłębieniem dotychczasowej wiedzy,
pozwalają  na  podpatrzenie  dobrych  praktyk,  wzorców  oraz  zacieśnienie  kontaktów
zawodowych.  W związku  z  pojawieniem się  nowych  grup użytkowników i  rozszerzeniem
oferty  bibliotek  akademickich  przydatne  okazało  się  ukończenie  szkoleń  dotyczących
komunikacji  społecznej,  mediacji,  kursu  migowego,  warsztatów  nastawionych  na  pracę  z
seniorami, dziećmi oraz użytkownikiem trudnym.

Ankietowani nabyli umiejętności przydatne, z punktu widzenia zarówno biblioteki, jak
i  innych  komórek  uczelni,  w  następujących  projektach:  warsztaty  rzeczników  uczelni
wyższych,  szkolenia  dziennikarskie  (Szkoła  Mediów,  Public  Relation),  kurs  prawa  pracy,
zamówień  publicznych,  podstaw  księgowości,  funduszy  unijnych,  audytu  wewnętrznego.
Dużą popularnością cieszyły się liczne szkolenia komputerowe (obsługa programów Power
Point, Excel, przygotowanie materiałów do e-learningu, cyfrowa obróbka zdjęć).

Spośród  szkoleń  niezwiązanych  bezpośrednio  z  biblioteką  najczęściej  wymieniano
kurs bhp i ratownictwa medycznego, ale również kurs obsługi wind (nie określono, czy były
to  windy  używane  w  bibliotece  do  transportowania  zbiorów,  czy  innego  rodzaju),  kurs
masażu leczniczego, kosmetyczny, wizażu oraz dress-code.

Wśród  ankietowanych  znaleźli  się  również  uczestnicy  studiów  doktoranckich  (3
osoby), studiów podyplomowych informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (2 osoby) oraz
kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa (1 osoba), a także cyklicznych spotkań
dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych (2 osoby).

Wielką  popularnością  cieszyły  się  kursy  językowe  (szczególnie  finansowane  ze
środków unijnych). Najczęściej był to język angielski (o różnym stopniu zaawansowania), w
tym  także  angielski  dla  bibliotekarzy.  1  osoba  ankietowana  uczestniczyła  w  spotkaniach
grupy  bibliotecznej  języka  niemieckiego,  1  brała  udział  w  warsztatach  „Bibliotekarz
obywatelem świata”  przygotowanych  przez Wyższą  Szkołę  Humanitas  w Sosnowcu.  Kilku
respondentów doskonaliło swoje umiejętności lingwistyczne wyłącznie z własnych środków –
w tym 1 osoba prywatnie uczyła się 3 języków.

Z  przeprowadzonej  ankiety  jednoznacznie  wynika,  że  bibliotekarze,  mimo
stosunkowo  wysokiego  wykształcenia,  widzą  konieczność  stałego  dokształcania  się  i
wykazują wiele inicjatywy w tym zakresie. A jaki jest stosunek kadry zarządzającej do udziału
pracowników biblioteki w wydarzeniach naukowych i szkoleniowych?

Zdaniem  ankietowanych  zdecydowana  większość  dyrektorów  i  kierowników  nie
stawia  przeszkód  (146  osób),  99  osób  stwierdziło,  że  pracownicy  są  informowani  o
wydarzeniach, zachęcani do udziału w nich, zaś 40 – że udziela się im niechętnej zgody lub
odmawia.  Na ten temat  respondenci  wnosili  dodatkowe uwagi:  „W moim miejscu pracy
wszelkie formy dokształcania są uważane  za  niepotrzebne fanaberie”. Zwrócono również
uwagę, że „inny jest stosunek do szkoleń i konferencji dyrekcji, inny kierowników, a wszystko
rozbija się o pieniądze”.

Informacje  o  wydarzeniach  naukowych  i  wszelkich  formach  doskonalenia
respondenci  zdobywali  najczęściej  we  własnym  zakresie  (149  odpowiedzi),  rzadziej  od
przełożonych lub innych komórek bądź osób, którym przełożeni zlecili tego typu zadania (96



odpowiedzi), a czasem od znajomych (40 odpowiedzi). Zwrócono również uwagę, że niektóre
informacje przychodzą bezpośrednio na pocztę pracownika.

Respondenci,  zapytani  o  działania  sprzyjające  poszerzeniu  wiedzy,  umiejętności  i
kwalifikacji zawodowych pracowników podejmowane przez przełożonych, najczęściej pisali,
że są zachęcani do udziału w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, jak również do pisania
artykułów do prasy bibliotekarskiej. Czasem stały za tym konkretne działania przełożonych,
np.  inicjowanie cyklicznych spotkań środowiskowych, organizowanie spotkań pracowników
przygotowujących się do zdawania egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego, angażowanie
podwładnych do prac związanych z wydawaniem czasopisma naukowego biblioteki.  Część
respondentów stwierdziła, że ich przełożeni takich działań nie podejmują, choć żądają ich od
pracowników („naszym przełożonym wydaje się, że doktoraty, habilitacje i artykuły naukowe
same  się  piszą  w  jakimś  mitycznym  czasie  wolnym”).  Zdaniem  respondentów  niektórzy
przełożeni nie widzą konieczności podejmowania żadnych działań w tym zakresie, więc ani
ich nie oczekują od podwładnych, ani też nie inicjują ich sami.

Za  najbardziej  motywujące  czynniki  w  wykonywaniu  pracy  ankietowani  uznali
bezpieczeństwo zatrudnienia (146 wskazań), czynniki finansowe (133), uznanie przełożonych
(133) oraz poczucie samorealizacji  i  rozwoju (131). Dopisywano również inne motywatory
powiązane  z  atrakcyjnym  charakterem  pracy  (możliwość  wyjazdów)  oraz  wynikające  z
własnego charakteru (odpowiedzialność, uczciwość, wewnętrzna dyscyplina). Natomiast za
czynnik stresujący, zależny od kadry zarządzającej uznano złą organizację pracy, stronniczość
w konfliktach  między  pracownikami  oraz  brak  poparcia  pracownika  ze  strony  dyrekcji  w
sytuacjach konfliktowych z użytkownikami.

Respondenci przyznali, że ich przełożeni (którzy najbardziej potrzebują pracowników
„wykonujących  polecenia  bezzwłocznie  i  bez  dyskusji”)  cenią  wykazywane  przez
podwładnych inicjatywy dotyczące usprawniania stanowiska pracy lub działań biblioteki, lecz
co siódma osoba w ogóle nie składa takich propozycji.

Rysunek 2. Stosunek kadry zarządzającej do inicjatyw respondenta dotyczących
usprawniania stanowiska pracy lub działań Biblioteki

Źródło: opracowanie własne.



Z  odpowiedzi  ankietowanych  wynika,  że  znaczący  wpływ  na  ich  stosunek  do
obowiązków  i  postawę  w  pracy  mają  motywatory  stosowane  przez  dyrektorów  i
bezpośrednich  przełożonych.  Przy  niskich  zarobkach  bibliotekarzy  (określonych  przez
jednego  z  respondentów  jako  „wynagrodzenie  w  wysokości  kieszonkowego  dla
gimnazjalisty”)  ogromną  uwagę  przywiązuje  się  do  nagród  pieniężnych,  jak  i  do
motywatorów pozafinansowych.  Respondenci  uznali,  że o przyznaniu nagród finansowych
decyduje stopień zaangażowania (118 wskazań),  następnie zaś jakość wykonywanej pracy
(98),  sympatia  przełożonych  (85)  i  miejsce  pracownika  w strukturze  organizacyjnej  (80).
Najrzadziej wskazywano na gorszą sytuację materialną bibliotekarza (9).

Bibliotekarze zdają sobie sprawę jak ograniczonym budżetem dysponuje biblioteka i
jaki  jest  stosunek władz  uczelni  do jej  pracowników (31 respondentów podało,  że  w ich
miejscach  pracy  nagrody  nie  są  przyznawane).  Tym  większe  znaczenie  przypisują
pozafinansowym motywatorom stosowanych w ich bibliotekach. Jednakowo wysoko zostały
ocenione:  pochwała,  wyznaczenie  bardziej  odpowiedzialnych  zadań,  dobra  atmosfera  w
pracy oraz umożliwianie rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach i konferencjach.
Podano również przykłady innych cenionych motywatorów – wyjazdy na wizyty studyjne,
możliwość  brania  udziału w  imprezach  kulturalnych  organizowanych  przez  bibliotekę  i
uczelnię.  1  respondent  za  najlepszy  motywator  uznał  brak  stresu  w  pracy,  zaś  22  nie
dopatrzyło się stosowania żadnych motywatorów ze strony dyrektorów i kierowników.

Pomimo krytycznych uwag skierowanych pod adresem przełożonych, okazuje się, że
aż 233 osoby są zadowolone ze swojej pracy (111 tak i 122 raczej tak). 18 respondentów
zaznaczyło odpowiedź: trudno powiedzieć – a są to osoby w różnym wieku, o różnym stażu
pracy, zarówno szeregowi pracownicy, jak i przedstawiciele kadry zarządzającej. Osoby raczej
niezadowolone  (20)  i  niezadowolone (14)  na  końcu ankiety  chętnie  wyjaśniały  przyczyny
swojego  niezadowolenia.  Te  dotyczące  przełożonych  wiązały  się  z  brakiem  kwalifikacji
(formalnych  i  nieformalnych),  kumoterstwem,  tolerowaniem  plotkarstwa,  donosicielstwa,
nadmierną  emocjonalnością,  niedotrzymywaniem  słów,  brakiem  jasnych  zasad
awansowania,  zmiennością  decyzji  oraz  tolerowaniem zbyt  częstej  absencji  pracowników
spowodowanej nadużywaniem zwolnień lekarskich. O zmianie pracy – z różnych powodów –
myślał  co  czwarty  pracownik,  z  tym  że  nieliczni  wiązali  ten  stan  z  działaniami  kadry
zarządzającej, takimi jak: mobbing (1 wskazanie), blokowanie awansów i wyraźny brak starań
o podwyżki płac, składanie obietnic, które nie są dotrzymywane (1 wskazanie), lekceważący
stosunek  dyrekcji  do  pracowników i  zła  organizacja  pracy  narzucana  bez  uzgodnienia  (1
wskazanie).

Niemal wszystkim respondentom zależy na wizerunku biblioteki, w której pracują  –
jedynie 3 osoby nie są zainteresowane jego tworzeniem („i tak nie mam na niego wpływu”,
„władzom nie zależy”, „nie – bo wszelkie moje starania, aby ten wizerunek poprawić spełzły
na niczym z powodu blokady kierowników, dyrekcji etc.”). Jako obojętny swój stosunek do
wizerunku biblioteki podało 9 osób.

Na  ostatnie  pytanie  ankiety  dotyczące  zadowolenia  ze  swojego  wizerunku
zawodowego  udzielono  206  odpowiedzi  twierdzących  (53  „tak” i  154  „raczej  tak”),  59
przeczących  (19  „nie”  i  40  „raczej  nie”),  zaś  19  osób  odpowiedziało  „nie  wiem” .
Niezadowolenie  z  własnego  wizerunku  ankietowani  wyjaśniają  m.in.  „wysokimi
wymaganiami wobec siebie” i „dążeniem do wykreowania bibliotekarza idealnego”.

Rysunek 3. Zadowolenie respondenta z własnego wizerunku zawodowego
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Źródło: opracowanie własne.

Wypowiedzi ankietowanych potwierdzają znaczny wpływ dyrektorów i kierowników
bibliotek  na  tworzenie  wizerunku  pracownika  biblioteki.  Są  to  zarówno  oddziaływania
pozytywne jak i negatywne. Mimo możliwości, które daje anonimowa ankieta, nie ma w niej
kąśliwych  uwag,  ani  niestosownych  wyrażeń.  Chociaż  można  zrozumieć  prawo
ankietowanych do frustracji (spowodowanej głównie fatalnymi zarobkami), to nie przesłoniło
ono tak ważnego zagadnienia, jakim jest tworzenie wizerunku biblioteki i bibliotekarza.

Z  przeprowadzonej  ankiety  wynika,  że  wizerunek  zarówno  biblioteki,  jak  i
bibliotekarza, stanowi priorytet dla zdecydowanej większości ich pracowników. Bibliotekarze
identyfikują się ze swoją placówką („utożsamiam się z moją biblioteką”), a pracy zawodowej
poświęcają wiele czasu i starań („nie wierzę w życie pozabiblioteczne”). W ankiecie pojawiło
się  wiele  życzliwych  opinii  zarówno  o  kadrze  zarządzającej,  (m.in.  „mam  światłe
kierownictwo, które stwarza mi ogromne możliwości rozwoju”) jak i o pracownikach (m.in.
„mam doskonały, kreatywny zespół”).

Problemem,  który  niewątpliwie  wymaga  wnikliwego  rozpatrzenia  jest  poprawa
komunikacji  wewnątrz  biblioteki,  bo  komunikowanie  należy  do  głównych  zadań  oraz
sposobów pracy bibliotekarza i polega na wielu kontaktach interpersonalnych [5, s. 9].

W  literaturze  z  zakresu  organizacji  i  zarządzania  podkreśla  się,  że  to  głównie
pracownik tworzy wizerunek własny oraz wizerunek organizacji, w której pracuje. Jeżeli jest
on zadowolony, usatysfakcjonowany i czuje się doceniony, to będzie stanowił źródło sukcesu
organizacji.

Jeden z respondentów tak przedstawił wizerunek biblioteki i bibliotekarza w swojej
instytucji:  „Dobry  wizerunek  w  tej  bibliotece  oznacza  książki  stojące  na  baczność  i
bibliotekarza  również stojącego na baczność”. Ale  bywają  przecież  inni  dyrektorzy  i  inne
biblioteki:  „W mojej bibliotece to dyrektor jest osobą,  która najbardziej  dba o wizerunek
zarówno biblioteki jak i zespołu. Jest doświadczonym bibliotekarzem, dobrym menadżerem,
świetnie  wypada  w  mediach.  Pasji  i  zaangażowania  ma  kilka  razy  więcej  niż  pozostali
pracownicy razem wzięci”. Takich właśnie dyrektorów należy życzyć bibliotekom naukowym,
zaś tym dyrektorom, aby zawsze mogli liczyć na wsparcie ze strony władz uczelni.
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Beata Żuber1

Nowe narzędzia pracy bibliotekarzy.
Internet społeczny, bibliotekarstwo uczestniczące

Rozwój  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  i  cyfrowych  mediów  wyznaczył
nowe kierunki rozwoju w bibliotekarstwie. Coraz częściej w bibliotekach wykorzystywane są
nowe technologie informacyjne, upowszechnił się Internet oraz komunikacja wspomagana
komputerowo,  pojawiło  się  również  zapotrzebowanie  na  otrzymywanie  informacji
bibliotecznej  w  sposób  zdalny.  Coraz  powszechniej  bibliotekarze  implementują  nowe
narzędzia  pracy,  nastąpiła  poprawa  jakości  warsztatu  zawodowego,  a  co  za  tym  idzie  –
poprawa wizerunku zawodu i samych bibliotek w ich lokalnych środowiskach. Najsilniejszy
rozwój  odnotowują obecnie w bibliotece te usługi  i  technologie informacyjne,  w których
podstawową  rolę  odgrywa  wymiana  treści  generowana  przez  użytkowników.  Trend  ten
przejawia się stale wzrastającą liczbą nowych form i kanałów komunikacji internetowej.

Wykorzystywanie  społecznego  Internetu  w  bibliotekarstwie  można  interpretować
jako zaadaptowanie narzędzi i technologii Web 2.0 na potrzeby bibliotek. Termin  Web 2.0
pojawił  się  po raz  pierwszy  w 2004 r.  i  jest  określeniem serwisów internetowych nowej
generacji,  współtworzonych  przez  wielu  użytkowników,  które  charakteryzują  się
interaktywnością,  dynamiką oraz  rozproszeniem treści  [11].  Web 2.0  umożliwia każdemu
internaucie  tworzenie,  publikowanie,  komentowanie,  poprawianie,  ocenianie,
katalogowanie,  opisywanie  zasobów  i  dzielenie  się  nimi.  Słowem,  oznacza  nową  epokę,
trend, a nawet sposób myślenia. Cechy charakterystyczne dla tego zjawiska to:

 działalność oparta na szeroko pojętej współpracy,
 interaktywność,

 dynamika,
 elastyczność struktur organizacyjnych,

 zacieranie się granic pomiędzy twórcą treści informacyjnych a ich użytkownikiem [6,
s. 1].
Konsekwencją pojawienia się Web 2.0 było powstanie zmodernizowanych form usług

bibliotecznych,  zwanych Biblioteką  2.0 (ang.  Library  2.0)2.  Biblioteka 2.0  to  nowy model
biblioteki,  w  którym  realizacja  tradycyjnych  procesów,  projektowanie  i  udostępnianie
nowych  usług  informacyjnych  oraz  kształtowanie  zasobu  dokonywane  jest  w  ścisłej
współpracy bibliotekarzy i czytelników. Tworzenie i rozwój biblioteki w modelu 2.0 możliwe
jest  dzięki  interaktywnym  właściwościom  zastosowanych  w  nim  technologii
komunikacyjnych,  umożliwiających  uczestnictwo  szerokiej  rzeszy  użytkowników  w
społecznym,  masowym  i  globalnym  wytwarzaniu  treści  kulturowych.  Biblioteka,  która
współpracuje z czytelnikami (klientami, odbiorcami) nawiązując z nimi kontakt za pomocą
narzędzi  Web 2.0,  nieustanie  się  zmienia,  dostosowując  strukturę  organizacyjną  i  zakres
usług  do  potrzeb  i  wymogów  otoczenia.  Filozofia  Biblioteki  2.0  zakłada  aktywne
poszukiwanie  nowych  użytkowników  –  potencjalnych  odbiorców  usług  bibliotecznych  w
miejscach rzeczywistych i wirtualnych.

1 mgr Beata Żuber, Dyrektor Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, e-mail:
zuber.bl@wp.pl
2 Termin użyty po raz pierwszy w 2005 r. na blogu M. Caseya „Library Crunch”.
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Biblioteka 2.0. wykorzystuje narzędzia Web 2.0 – interaktywne, współtworzone przez
użytkowników multimedialne technologie sieciowe, udostępniając je w Internecie poprzez
biblioteczne zasoby i usługi. Sformułowane przez Jacka Manessa założenia teoretyczne dla
koncepcji Biblioteki 2.0 obejmują cztery elementy:

 Biblioteka 2.0 jest skoncentrowana na użytkowniku;

 Biblioteka 2.0 oferuje doświadczenie o charakterze multimedialnym;
 Biblioteka 2.0 tworzy kapitał społeczny;

 Biblioteka 2.0 jest innowacyjna społecznie [6, s. 1].
Idea  Biblioteki  2.0 zakłada  lepszą  komunikację  z  użytkownikami,  jak  również

doskonalenie usług. Użytkownicy aktywnie uczestniczą w tworzeniu bibliotecznych zasobów
informacyjnych i usług za pośrednictwem zastosowanych w bibliotecznych serwisach www
interaktywnych  technologii  i  narzędzi  Web  2.0.  Dzięki  temu  tworzenie  zasobu  staje  się
procesem dynamicznym, a funkcje twórcy, pośrednika oraz odbiorcy informacji nie są już
ściśle  określone.  Biblioteka  2.0  wykorzystuje  różnorodne  usługi  synchroniczne  i
asynchroniczne  do  komunikowania  się  z  użytkownikami  i  tym  samym  umożliwia  im
zaistnienie  w wirtualnej  przestrzeni  bibliotecznej.  Innowacyjność  społeczna  Biblioteki  2.0
polega  na  ciągłym  dostosowywaniu  się  do  potrzeb  społeczności  użytkowników  przy
jednoczesnym  pozwalaniu  tej  społeczności  na  organizowanie  swojej  obecności  w  sieci  i
wprowadzanie nowych sposobów tworzenia, wyszukiwania oraz wykorzystywania informacji
[6, s. 1].

W koncepcji Biblioteki 2.0 usługi biblioteczne są często oceniane i aktualizowane do
zmieniających się  potrzeb użytkowników. Aktywny i  uprawniony użytkownik jest  ważnym
elementem Biblioteki 2.0, ponieważ opiniuje jej pracę w zakresie rozwoju i utrzymania usług.
Na podstawie stałej i szybkiej wymiany informacji płynącej w obu kierunkach – od biblioteki
do użytkownika i od użytkownika do biblioteki – usługi biblioteczne mogą być stale rozwijane
i  doskonalone.  Użytkownik jest  uczestnikiem, współtwórcą,  budowniczym i  konsultantem
Biblioteki 2.0.

Koncepcja Biblioteki  2.0 – modelu usług bibliotecznych uwzględniających specyfikę
świata nowych mediów – to eksponowanie roli  użytkownika i  ukierunkowanie działań na
zaspokajanie  jego  potrzeb  czytelniczych  i  informacyjnych,  które  dzięki  zaawansowanej
technologii  informatycznej  mogą  być  twórczo  realizowane.  Najważniejsze  elementy  tego
modelu to przede wszystkim:

 współdziałanie bibliotekarzy i użytkowników w tworzeniu zasobów i usług;

 elastyczność  i  zmiany  mające  na  celu  dostosowywanie  struktury  organizacyjnej
biblioteki do funkcjonowania we współczesnym świecie nowych mediów;

 zmiany w mentalności i sposobie myślenia bibliotekarzy związane z funkcjonowaniem
biblioteki;

 ciągła ewaluacja usług bibliotecznych, dostosowanie ich do potrzeb współczesnych
użytkowników informacji;

 szybka  reakcja  na  potrzeby  otoczenia,  z  uwzględnieniem  zmian  specyfiki
współczesnego świata;

 sprawna  komunikacja  między  bibliotekarzami  i  czytelnikami  (np.  wymiana
doświadczeń  i  pomysłów,  wspólne  tworzenie  baz  wiedzy,  uzyskiwanie  informacji
zwrotnych);

 aktywne poszukiwanie nowych użytkowników (np. obecność biblioteki w serwisach
społecznościowych i innych miejscach, w których przebywają potencjalni klienci);

 otwartość, dialog i zaufanie wobec użytkowników;



 personalizacja  serwisów poprzez projektowanie  otwartych,  modularnych serwisów
www z możliwością dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników;

 wykorzystanie  narzędzi  i  technologii  Web  2.0  w  pracy  biblioteki  i  bibliotekarzy
(blogów,  serwisów  wiki,  elementów  społecznych  w  katalogach  OPAC,  formularzy
kontaktowych, komunikatorów internetowych);

 wykorzystanie  narzędzi  i  technologii  Web  2.0  w  celach  informacyjnych  i
promocyjnych [4, s. 81].
Dla bibliotekarzy akceptacja idei  Biblioteki 2.0 oznacza zmiany. Stosunkowo szybko

zaadaptowali  oni  niektóre  spośród narzędzi  charakterystycznych  dla  Web 2.0,  w  wyniku
czego na stałe zagościły one w polskich bibliotekach.

Serwisy,  narzędzia  i  aplikacje  Web  2.0  zaoferowały  bibliotekom  nowe,  nieznane
wcześniej sposoby komunikowania się i tworzenia społeczności. Narzędzia i technologie Web
2.0, wykorzystywane przez bibliotekarzy, są na ogół ogólnodostępne, bezpłatne i stosowane
do  różnych  celów  [4,  s.  79]. Aby  być  na  bieżąco,  znać  dostępne  narzędzia,  trendy  i
zachowania użytkowników nowych mediów, w wielu bibliotekach uruchomiono różne formy
komunikacji  z  czytelnikami,  choćby takie jak:  poczta elektroniczna,  kontakt  poprzez okno
Outlooka,  usługa  „zapytaj  bibliotekarza”,  kontakt  poprzez  formularz  np.  „zaproponuj
książkę”,  komunikatory  internetowe,  dział  FAQ.  Z  pomocą  internautów  powstały  także
projekty  pozwalające  na  interaktywną  komunikację  pomiędzy  użytkownikami  a
bibliotekarzami,  takie  jak:  wspólne  pisanie  recenzji  (biblionetka.pl),  wymiana  książek
(podaj.net),  współkatalogowanie  (Library  Thing), wspólne  pisanie  książek  i  podręczników
(Wolne Podręczniki), uwalnianie książek (Bookcrossing) [1, s. 1].

Wraz z pojawieniem się serwisów Web 2.0 zmieniły się sposoby prezentacji, publikacji
i  wyszukiwania  informacji.  Każdy  internauta  może  być  jednocześnie  autorem,  wydawcą,
odbiorcą, konsultantem, arbitrem, katalogerem i  dystrybutorem zasobów informacyjnych.
Co  więcej,  mimo  że  wciąż  istnieją  i  rozwijają  swój  fach  specjaliści  od  opracowywania  i
wyszukiwania  informacji  (bibliotekarze,  infobrokerzy,  architekci  informacji),  internauci
świetnie radzą sobie sami. Jest  to zrozumiałe – w końcu mają do dyspozycji  tak potężne
narzędzie jak Google i tak ogromne, niewyczerpane źródło wiedzy, jak globalna społeczność
użytkowników  Internetu.  Dostępne  w  Internecie  biblioteczne  katalogi  coraz  częściej
zawierają  elementy  chętnie  wykorzystywane  przez  społeczność  internautów,  jak  np.
tagowanie  (opisywanie  materiałów dowolnie  dobranymi  słowami kluczowymi),  ocenianie,
pisanie recenzji czy rekomendacje pozycji podobnych lub powiązanych.

Praktyczne  wykorzystanie  narzędzi  i  technologii  Web  2.0  usprawniło  organizację
pracy,  rozszerzyło  działalność  bibliotek  i  przyciągnęło  nowych  użytkowników.  Biblioteki
wykorzystują narzędzia Web 2.0 jako nowe narzędzia promocji i komunikacji. Jednym z nich
są  blogi, traktowane jako nowa forma oferowania dotychczasowych usług i prezentowania
wizerunku  biblioteki  oraz  bibliotekarzy.  Strony  tego  typu  pełnią  również  funkcję  źródeł
informacji. Umożliwiają proste i szybkie publikowanie treści online. Blog jest rodzajem strony
internetowej,  zawierającej określoną liczbę odrębnych, samodzielnych i  uporządkowanych
chronologicznie  wpisów.  Blogi  bibliotekarzy  zawierają  dyskusje  na  tematy  związane  z
działalnością biblioteki, informacje dla czytelników, dyskusje o nowych książkach, informacje
o  organizowanych  imprezach  itp.  Niektóre  z  nich  umożliwiają  interaktywność  między
autorem-bibliotekarzem oraz użytkownikami sieci i pozwalają na publikowanie komentarzy
pod  danym  wpisem.  Dzięki  blogom  pracownicy  informacji  mogą  dzielić  się  z  szerszą
publicznością efektami swojej pracy oraz zdobytą wiedzą. Systematyczne prowadzenie tego
typu strony  wymaga  wysiłku  i  czasu,  ale  korzyści  z  posiadania  bloga  są  niezaprzeczalne.



Należą  do  nich:  bezpłatna  promocja  biblioteki,  zmiana  wizerunku  bibliotekarza  oraz
ułatwienie wzajemnej komunikacji i nawiązywania nowych znajomości [9, s. 162].

Za  pomocą  blogów  czy  serwisów  mikroblogowych  można  szybko  przekazać
najświeższe informacje o tym, co dzieje się lub będzie się działo w bibliotece. Do tworzenia
bibliotecznej  strony  internetowej  w  postaci  bloga  lub  strony  poświęconej  wybranym
usługom wykorzystywane mogą być darmowe serwisy blogowe (np. Google Blogger, Onet.pl
Blog czy  Bloog.pl).  To  właśnie  w tzw.  biblioblogosferze  (blogach  bibliotekarskich)  po  raz
pierwszy  pojawił  się  opisany  wcześniej  termin  Library  2.0,  który  wywołał  ogólnopolską
dyskusję [6, s. 1]. Gwałtowny rozwój blogów i serwisów wiki spowodował szczególnie istotne
konsekwencje dla bibliotek.

Blogi  są  pewną  formą  publikacji,  zaś  wiki,  nazwane  przez  Manessa  miejscami
grupowej  nauki,  stanowią  nowoczesne,  często  wartościowe,  źródło  informacji  [6,  s.  1].
Polskie biblioteki pojawiając się w  Wikipedii,  prezentują  swoją działalność, ofertę i zbiory.
Zarówno  blogi,  jak  i  serwisy  wiki  powinny  stać  się  elementem  zbiorów  bibliotecznych
opracowywanym przez bibliotekarzy.

Blogi, fora dyskusyjne i komunikatory internetowe stały się dla bibliotekarzy nie tylko
narzędziem służącym do informowania o posiadanych zbiorach i oferowanych usługach, lecz
także  umożliwiającym  wielostronną  komunikację,  dzięki  której  czytelnicy  mogą  się
wypowiadać, komentować i oceniać działalność biblioteki. Coraz więcej bibliotek uruchamia
fora  dyskusyjne,  oferując  czytelnikom  możliwość  udziału  w  dyskusjach,  oceniania
działalności biblioteki i przesyłania propozycji, np. zakupu nowych książek.

Biblioteki  tworzą  także  własne  profile  w  serwisach  społeczności  internetowych,
aktywnie  zapraszając  potencjalnych  użytkowników  do  grona  przyjaciół  i  prezentując  im
swoje  usługi.  Profile  w  serwisie  nasza-klasa.pl czy  Facebook umożliwiają  skorzystanie  z
bibliotecznych  usług  –  nie  tylko  tych  wirtualnych.  Biblioteki  coraz  chętniej  udostępniają
swoje zbiory w serwisach społecznościowych (np. cyfrowe kopie przedwojennych fotografii
opublikowane przez Bibliotekę Kongresu w serwisie  Flickr), dzięki czemu znajdują nowych
odbiorców  i  uzyskują  z  ich  strony  cenną  pomoc  przy  opracowaniu  zasobów.  Serwisy
społecznościowe i inicjatywy sieciowe bywają także formą propagowania czytelnictwa, jak
również doskonałym narzędziem inicjowania kontaktu z czytelnikiem (serwisy poświęcone
recenzji książek, np. biblionetka.pl, Czytelnia Onetu, Wirtualnej Polski, gdzie tworzony jest
ranking  książek,  a  użytkowników  –  najlepszych  recenzentów  zaprasza  się  do  stałej
współpracy,  nagradzając  ich  pracę  książką).  Do  ciekawych  inicjatyw  czytelniczych  należy
serwis  podaj.net,  wykorzystujący  idee  Web  2.0,  która  biernych  odbiorców  Internetu
zamienia  w  jego  aktywnych  użytkowników.  Serwis  pozwala  m.in.  na  wymienianie  się
książkami przez użytkowników sieci [4, s. 83].

Sieci  społeczne,  takie  jak  MySpace,  Facebook,  Del.icio.us,  Flickr  czy  LibraryThing
oferują swoim użytkownikom możliwość współtworzenia zasobów informacyjnych, dzielenia
się  nimi,  komunikowania  się,  klasyfikowania  i  oceniania.  Biblioteki  uczestniczą  także  w
świecie  wirtualnym  w  grze  3D  Second  Life,  gdzie powstają  biblioteczne  „wyspy”,  a
bibliotekarze  pod  postacią  awatarów  prezentują  użytkownikom cyfrowe zbiory,  udzielają
informacji,  budują  wirtualne  wystawy  i  organizują  branżowe  konferencje.  Z  kolei  w
popularnych  serwisach  umożliwiających  użytkownikom  prezentację  własnych  materiałów
(np.  YouTube)  są  już  dostępne  publikacje  zamieszczone  przez  bibliotekarzy  (np.  filmy
prezentujące  relacje  z  bibliotecznych  imprez).  Wydaje  się  zatem,  że  idea  Biblioteki  2.0
przemawia  do  bibliotekarzy,  bowiem  wiąże  się  nie  tylko  z  korzyściami  o  charakterze
promocyjnym, lecz zawiera w sobie również elementy zabawy [1, s. 1].



Wskutek pojawiania się coraz większej liczby użytkowników, którzy w dużej mierze
chcą korzystać z elektronicznych kolekcji, bez konieczności odwiedzania biblioteki, instytucje
te stanęły przed koniecznością poszerzenia zakresu swoich usług informacyjnych o wirtualne
platformy komunikacyjne zwane „virtual  reference”.  Rozwój technologii  wpływa na formy
źródeł informacyjnych i na sposób w jaki są one dostarczane. Biblioteki i ich zasoby zostały
przeniesione  częściowo  do  świata  wirtualnego,  w  sieci  rozwijają  się  biblioteki  cyfrowe  i
wirtualne, dzięki  czemu użytkownik może otrzymać informację bez fizycznej  obecności  w
bibliotece.

Najnowszym  trendem  jest  poszerzanie  zakresu  usług  poprzez  uruchamianie
wirtualnych serwisów informacyjnych, które umożliwiają czytelnikowi zadanie zapytania w
każdym czasie z dowolnego miejsca na świecie i otrzymanie szybkiej, fachowej odpowiedzi.
Opierający się na definicji American Library Association, wirtualny serwis informacyjny jest
inicjowany elektronicznie, często w czasie rzeczywistym, a użytkownik komputera lub innej
internetowej technologii komunikuje się z personelem biblioteki bez fizycznej obecności w
bibliotece.  Kanały  komunikacyjne  najczęściej  bazują  na  technologii  e-mail,  czatów,
wideokonferencji,  telefonii  internetowej  oraz  co-browsing.  Wirtualny serwis informacyjny
powinien być zintegrowany z pozostałymi usługami biblioteki i stanowić ich dopełnienie [10,
s.  393-394].  Poniżej  przedstawiono niektóre z form wirtualnych serwisów informacyjnych
występujące w bibliotekach:

 e-mail – poczta elektroniczna;
 czat  –  popularna  forma  komunikacji  w  sieci,  szczególnie  wśród  młodszych

użytkowników Internetu. Może być używany do zadawania prostych pytań;
 Web forms – gotowy formularz na stronie www, umożliwiający zadawanie pytań;

 lista dyskusyjna – narzędzie wymagające od czytelnika rejestracji. Tą drogą może on
zgłaszać  swoje  postulaty  i  uwagi,  a  pracownicy  przekażą  zainteresowanemu
informacje o nowych propozycjach i wydarzeniach;

 co-browsing – pozwala podglądać ekran użytkownika, a użytkownikowi widzieć ekran
bibliotekarza. Bibliotekarz może prezentować strony www i demonstrować łatwiejsze
rozwiązanie problemu użytkownika;

 wideokonferencje – programy umożliwiające rozmowę i zobaczenie użytkownika w
czasie rzeczywistym;

 telefonia  internetowa –  narzędzie  umożliwiające prowadzenie  rozmów głosowych
przy użyciu komputera;

 podcasting – pliki multimedialne – audio lub wideo „na żądanie”, w postaci mediów
strumieniowych  lub  do  ściągnięcia  jako  pliki  mp3  z  nagraniami  z  bibliotecznych
imprez, spotkań autorskich, dyskusji i innych wydarzeń;

 FAQ (ang. Frequently  Asked  Questions)  –  to  zbiory  często  zadawanych  pytań  i
odpowiedzi  na  nie,  mające  na  celu  udzielenie  danemu  użytkownikowi  serwisu
internetowego pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób;

 serwis  Slideshare –  to  największy  na  świecie  serwis  umożliwiający  internautom
publikowanie  prezentacji  multimedialnych  oraz  innych  plików  w  Internecie,  który
rozpoczął  działalność  w 2006 r.  Jest  typowym przykładem serwisu typu Web 2.0,
charakteryzującego się interakcją między użytkownikami. Podstawową funkcją tego
narzędzia jest możliwość umieszczania prezentacji stworzonych w programach typu
Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress czy Apple Keynote i dzielenia się nimi z
innymi  osobami.  Publikowanie  własnych  slajdów,  tzw.  biblioprezentacji  np.  z
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konferencji, prowadzonych zajęć, wykładów lub szkoleń może być bardzo użyteczne
dla bibliotekarzy3.
Jednym z najnowszych w polskich bibliotekach narzędzi komunikacji z użytkownikiem

są elektroniczne usługi informacyjne typu „pytanie – odpowiedź” – ang. Ask a Librarian. Jest
to  rozpowszechniona  forma szybkiego i  łatwego  kontaktu  czytelnika  z  bibliotekarzem za
pomocą poczty elektronicznej, różnego rodzaju komunikatorów lub specjalnych formularzy
zamieszczanych na stronach bibliotek. Usługi te funkcjonują w bibliotekach amerykańskich
już od lat osiemdziesiątych XX w., a największy ich rozwój przypada na lata dziewięćdziesiąte.
Jednym z pierwszych serwisów tego typu był Electronic Access to Reference Service (EARS),
uruchomiony  w  University  of  Maryland  Health  Services  Library  w  Baltimore  w  1984  r.
Natomiast  usługi  posługujące  się  czatem  i  innymi  narzędziami  zaczęły  pojawiać  się  pod
koniec  lat  dziewięćdziesiątych.  Za  pomocą  tych  narzędzi  czytelnik  może  uzyskać  w
stosunkowo  krótkim  czasie  odpowiedzi  na  swoje  pytania,  kwerendy  bibliograficzne  lub
wskazówki dotyczące poszukiwań w literaturze przedmiotu. Wiele polskich bibliotek stosuje
z  powodzeniem  tę  formę  kontaktu  z  czytelnikiem,  np.  Biblioteka  Narodowa,  Biblioteka
Główna  Politechniki  Poznańskiej,  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Toruniu,  Biblioteka
Uniwersytecka im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Śląska, Książnica Pomorska i inne.
Zdecydowana  większość  bibliotek  naukowych  posługuje  się  w  ramach  tej  usługi
komunikatorami,  na  przykład  polskim  GaduGadu,  dzięki  którym  czytelnik,  najczęściej  w
godzinach  funkcjonowania  biblioteki,  może  uzyskać  szybką  informację.  Serwis  Ask  a
Librarian oferuje  usługi  informacji  naukowej  przez  telefon,  e-mail  i  chat,  a  niedawno
rozszerzono go o serwis SMS. Umożliwienie użytkownikom kontaktu z biblioteką za pomocą
wiadomości tekstowych może wspomagać tradycyjne usługi informacyjne. Jest to również
szybka,  tania  i  łatwo dostępna  alternatywa wobec  poczty  elektronicznej,  wykorzystująca
znaną wszystkim, lubianą technologię i dająca nowe możliwości dotarcia do klienta [2, s. 2].

Dzisiejsze  biblioteki  rozbudowują  swoje  strony  domowe  przekształcając  je  w
ogromne  portale  informacyjne,  wdrażają  usługi  elektronicznych  zamówień  materiałów
bibliotecznych,  rezerwacji,  prolongat  terminu  zwrotu,  umożliwiają  użytkownikom
korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych w sposób zdalny bez względu na
miejsce  i  czas.  Świadczenie  wirtualnych  usług  informacyjnych  staje  się  już  normą  w
bibliotekarstwie polskim.  Godny podkreślenia jest  fakt,  że nowoczesną ofertę i  narzędzia
komunikacji  z  użytkownikami proponują nie tylko większe biblioteki  z  dużym budżetem i
wyspecjalizowaną  kadrą  biblioteczną,  ale  i  te  mniejsze  zatrudniające  np.  dwóch  stałych
pracowników.

Wydaje  się  więc,  że  wykorzystanie  Web 2.0  może pomóc bibliotekom „odzyskać”
użytkowników,  poprawić  pozycję  w  wynikach  wyszukiwań  Google,  zaistnieć  w  miejscach
często odwiedzanych przez internautów, nawiązać bliższe relacje z czytelnikami i usprawnić
komunikację między bibliotekarzami. Technologie i narzędzia Web 2.0 na zawsze zmieniły
oblicze  bibliotekarstwa.  Wraz  ze  zmianą  usług  bibliotecznych,  które  stały  się  bardziej
dynamiczne,  interaktywne,  ewoluujące  ku  pełnej  wirtualności,  zmieniły  się  też  funkcje
bibliotek. Najważniejsze stało się rozwijanie kompetencji informacyjnych użytkowników oraz
zbiory,  w  których  znajdą  się  blogi,  serwisy  wiki,  współtworzone  przez  społeczność
użytkowników Internetu serwisy informacyjne i  materiały multimedialne.  Fundamentalną,
wręcz rewolucyjną zmianą, wyznaczającą nowy kierunek w rozwoju bibliotek jest, według
słów Manessa,  pozwolenie użytkownikom na kontrolę bibliotecznych zbiorów, katalogów,
funkcji  i  usług.  Biblioteka 2.0 nie będzie już prosta i  przewidywalna – będzie elastyczna i

3 Najbardziej znane polskie biblioprezentacje znajdują się na stronie www.malin.net.pl/biblioprezentacje.



wieloznaczna. Dostępnych narzędzi, serwisów i technologii jest już bowiem bardzo wiele i
wciąż powstają nowe [6, s. 1].

Wraz z zastosowaniem narzędzi Web 2.0 w bibliotekach pojawiły się nowe zadania
dla  bibliotekarzy. Bibliotekarz  drugiej  generacji,  wykorzystujący  nowe  narzędzia  pracy,
powinien  posiadać  umiejętność  wszechstronnego  i  dogłębnego  rozumienia  użytkownika,
jego celów i aspiracji, pracy, potrzeb społecznych i informacyjnych, powinien również znać i
realizować  potrzeby  użytkowników  za  pomocą  zaawansowanych  technologii
komputerowych.  Stąd  do  podstawowych  zadań  i  umiejętności  bibliotekarza  2.0  można
zaliczyć:

 znajomość podstawowych narzędzi Web 2.0;
 łączenie zasobów cyfrowych i tradycyjnych;

 integrowanie ludzi, technologii i informacji w odpowiedniej formie i kontekście;
 szukanie  sposobów  efektywnego  wykorzystania  techniki  tagowania,  folksonomii,

komentarzy użytkowników i rankingów;
 wykorzystywanie najnowszych sposobów komunikacji np. poprzez Skype’a, SMS-y, e-

maile itp.;
 wzbogacanie  zawartości  tekstowej  dokumentów  elementami  obrazów,  animacji,

dźwięków itp.;
 zrozumienie koncepcji Long Tail;

 partycypacje,  tj.  wykorzystywanie  często  unikalnej  i  eksperckiej  wiedzy
użytkowników;

 zachęcanie użytkowników do tworzenia własnych metadanych i komentarzy;
 uświadomienie  sobie  roli  i  wartości,  jaką  niesie  za  sobą  wiedza  społeczności

wirtualnych (blogosfera, wikisfera) [3, s. 361-362].
Stopniowo zaczyna dostrzegać się potencjalne korzyści stosowania w bibliotekarstwie

narzędzi i technologii Web 2.0, a także konsekwencje, jakie ich rozwój i wykorzystanie może
przynieść  bibliotekom.  Można  do  nich  zaliczyć  m.in.  odzyskanie  utraconych  czytelników,
usprawnienie  komunikacji,  zwiększenie  widoczności  w  Internecie  oraz  ukształtowanie
wizerunku bibliotek – otwartych na technologię i przyjaznych instytucji. Za pomocą Biblioteki
2.0 można też dotrzeć do nowych grup użytkowników.

Współczesna biblioteka powinna być instytucją dynamiczną, często się zmieniającą, a
zmianom  tym  powinien  podlegać  nie  tylko  jej  zewnętrzny  wizerunek  czy  zakres
świadczonych usług, lecz także organizacja – wewnętrzna struktura, zasady działania oraz
formy i metody komunikowania się. Każda dostępna w bibliotece usługa powinna podlegać
systematycznej  ewaluacji,  z  uwzględnieniem  ocen  użytkowników  i  ich  zmieniających  się
potrzeb.

Zjawiska ujęte pod wspólnym hasłem Web 2.0 wpłynęły, wpływają i będą wpływać na
zmianę  kryteriów  oceny  wizerunku  bibliotek  przez  społeczeństwo  i  zmianę  podejścia
bibliotekarzy  do  tak  ważnego  aspektu  działań  bibliotek,  jakim  jest  ich  komunikacja  i
promocja.  Interaktywność  bibliotek,  ich  wejście  w  środowisko  wirtualne  jest  jednym  z
kroków  do  podniesienia  efektywności  i  wydajności  procesów  bibliotecznych.  To  przede
wszystkim  poprawa  wizerunku  biblioteki  i  bibliotekarza  koordynującego  pracę,
zarządzającego,  prowadzącego  działalność  usługową za  pomocą  nowych narzędzi  pracy  i
nowych technologii. To ciągła ewolucja usług bibliotecznych, dostosowywanie ich do potrzeb
współczesnych użytkowników informacji  –  bo  narzędzia  Web 2.0  wciąż  ewoluują  i  wciąż
pojawiają  się  nowe. Model  Biblioteki  2.0  stanowi  naturalne  rozszerzenie  działalności
bibliotek tradycyjnych z uwzględnieniem zmian zachodzących we współczesnym świecie.



Bibliotekarstwo  XXI  w.  postawiło  przed  bibliotekarzami  nowe  zadania.
Unowocześnione warunki pracy, nowe technologie oraz nowe narzędzia pracy, wpłynęły na
zmianę wizerunku i prestiż zawodu. Nieustannie zmieniające się środowisko i oczekiwania
użytkowników motywują  bibliotekarzy  do ciągłego  podnoszenia  kwalifikacji.  Współczesny
bibliotekarz powinien biegle wykorzystywać nowe źródła informacji i nowe narzędzia, które
w sposób praktyczny i  atrakcyjny mogą poprawić komunikację.  Nowe technologie, często
używane na co dzień, są elementami, które determinują rozwój tradycyjnych bibliotek.  Bo
przecież wirtualny kontakt z czytelnikiem staje się równie istotny, jak kontakt bezpośredni,
będąc  łatwiejszym  sposobem  dotarcia  i  zachęcenia  użytkowników  pokolenia  Google  do
korzystania z biblioteki.

Dzisiaj  nie  wystarczy  już  możliwość  szybkiej  interakcji  i  prostego  wyszukiwania
informacji. Internet podsuwa nam kolejne wyzwania, a jednym z nich jest Web 3.0 – nowy
trend ukazujący innowacyjny wymiar nowych technologii i nowoczesnej filozofii. Web 3.0 to
sposób kreacji  nowej  wiedzy  z  istniejących  zasobów Internetu za  pomocą inteligentnego
oprogramowania komputerowego. Ale to dopiero przyszłość.
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Krystyna Michniewicz-Wanik1

Łączenie wykonywanego zawodu bibliotekarza z zawodem wyuczonym

W  bibliotekach  –  zwłaszcza  akademickich  –  kadrę  zawodową  stanowią  nie  tylko
wyedukowani bibliotekarze lecz także historycy, filologowie, politolodzy, administratywiści,
prawnicy, ekonomiści, inżynierowie etc., których zamiłowanie do literatury lub inna życiowa
sytuacja  związała  zawodowo  z  bibliotekarstwem,  bowiem  pragmatyki  zawodowe
dopuszczają  by  w  zawodzie  pracowały  osoby  legitymujące  się  innym  niż  bibliotekarskie
wykształceniem.

Od wielu  lat  sprawdza  się  w niektórych krajach zachodnich  tworzenie  stanowiska
bibliotekarza dziedzinowego.  Potrzeba wykreowania bibliotekarzy dziedzinowych także w
Polsce jest niewątpliwa. Jednakże realia płacowe naszych bibliotek nie sprzyjają zatrudnianiu
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, gdyż z jednej strony praca w bibliotece nie stanowi
dla nich dostatecznie atrakcyjnej oferty, a z drugiej ich kwalifikacje wydają się kierownictwu
bibliotek potrzebne tylko incydentalnie. Przy niepełnym wykorzystaniu wiedzy i umiejętności
wyróżnianie bibliotekarzy dziedzinowych wyższym uposażeniem nie zyskuje akceptacji  ani
władz  uczelni,  ani  zespołu  pracowników  biblioteki.  Rolę  bibliotekarzy  dziedzinowych  –
nieformalnie i może w niedostatecznie uświadomiony sposób – w większości bibliotek pełnią
zaangażowani  pracownicy,  legitymujący  się  zawodem  wyuczonym  z  innych  dziedzin  niż
bibliotekarstwo.

Definicja zawodu według polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności – przytoczona
przez Krystynę Lelińską brzmi: „Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w
wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez
poszczególne  osoby  i  wymagających  odpowiednich  kwalifikacji  (wiedzy  i  umiejętności),
zdobytych  w  wyniku  kształcenia  lub  praktyki.  Wykonywanie  zawodu  stanowi  źródło
dochodów” [18, s. 28]. Autorka w cytowanej pracy wskazuje iż: „Zawód wykonywany jest to
zespół czynności lub prac, których wykonywanie stanowi główne źródło utrzymania danej
jednostki i ewentualnie jej rodziny”. Zawód wykonywany jest zawodem gospodarczym, to
znaczy  występującym  na  danym  rynku  pracy.  Zawód  wyuczony to  zespół  wiadomości  i
umiejętności nabytych w toku przygotowania zawodowego i warunkujących wykonywanie
zawodu [18, s. 29]. Zawód wyuczony jest poświadczony w dokumentach potwierdzających
nabyte  kwalifikacje.  Kwalifikacje  zawodowe zaś  to  zespół  wiedzy  i  umiejętności
wymaganych przy realizacji zadań zawodowych. Poziom kwalifikacji ma zwykle odniesienie
do uzyskanego wykształcenia [18, s.  30].  Cechą zawodu jest systematyczne wykonywanie
określonego zespołu czynności (prac), które ma na celu dostarczanie materialnych środków
zaspakajających  potrzeby  jednostki.  Cel  zarobkowy,  występujący  w  jakiejkolwiek  postaci,
związany  z  czerpaniem  korzyści  materialnych,  przeciwstawiany  jest  pracy  społecznej,
charytatywnej w formie np. wolontariatu czy powiązanej z „hobby” danej osoby. Zawód jest
jednym  z  czynników  kształtujących  jednostkę  i  ustalającym  jej  status  społeczny.  Wybór
zawodu  wyznacza  miejsce  w  społecznej  hierarchii  (poddając  ocenie  prestiż  pracy)  oraz
weryfikuje predyspozycje przydatności do określonych zawodów.

1 dr Krystyna Michniewicz-Wanik, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, e-mail:
kr.wanik@wp.pl



Dużą  uwagę  zwraca  się  na  zaangażowanie  pracownika,  jego  stosunek  do
wykonywanego zawodu oraz  satysfakcję, którą może z niego czerpać. Abraham Maslow –
znany badacz zachowań ludzkich w społeczeństwie (w tym także w miejscu pracy) – doszedł
do wniosku, iż człowiek jest motywowany przez potrzeby, przy czym zaspokojenie potrzeb
niższego rzędu rozbudza potrzeby rzędu wyższego. Najniżej umiejscowił potrzeby niezbędne
do  biologicznego  funkcjonowania  (np.  fizjologiczne  tj.  potrzeba  oddychania,  potrzeba
jedzenia etc.) Następnie wymienił potrzeby bezpieczeństwa (np. bezpieczeństwa socjalnego
– posiadanie mieszkania; stabilnego środowiska emocjonalnego etc.), a na samym szczycie
hierarchii  umieścił  potrzeby  samorealizacji,  które  obejmują  możliwości  osiągania  przez
jednostkę ciągłego wzrostu i indywidualnego rozwoju, w tym także zawodowego [20, s. 366].
Według Urszuli Gros satysfakcję stanowi różnica między tym, co pracownik otrzymuje (np.
wynagrodzenie, świadczenia, uznanie, kontakty) a tym, co jego zdaniem powinien otrzymać.
Mniejsza różnica przynosi wyższą satysfakcję, większa – niższą [7, s. 115]. Z kolei Czesław
Sikorski wyróżnia trzy aspekty wpływające na zadowolenie z pracy:  aspekt zadaniowy, na
który  składa  się  stopień  trudności  wykonanych  zadań  i  wykorzystanie  umiejętności
specjalistycznych,  aspekt  społeczny –  dotyczący  kultury  organizacyjnej  w  odniesieniu  do
relacji  przełożony – podwładny,  między współpracownikami, stosunku do użytkowników i
innych  przedstawicieli  otoczenia  zewnętrznego  oraz  aspekt  ekonomiczny  obejmujący
wynagrodzenie  za  pracę  [24,  s.  26].  Wymienione  aspekty  są  przedmiotem  stałej  oceny,
chociaż  nie  zawsze  wynagrodzenie  jest  traktowane w kategoriach  korzyści.  Rezygnując  z
określonej  satysfakcji  materialnej  można  uzyskać  satysfakcję  związaną  z  aspektem
zadaniowym lub społecznym i mieć poczucie spełnienia zawodowego. Aleksy Pocztowski z
teorią motywacji łączy szeroko pojęte zaangażowanie pracowników [22, s. 429]. Jako atut
podnoszący  satysfakcję  zawodową można wskazać  na  inne wartości,  jak  zamiłowanie  do
wykonywanej pracy, dobre kontakty ze współpracownikami, poczucie docenienia wysiłków
przez przełożonych i klientów, współdecydowanie o potrzebach i przyszłości organizacyjnej
danej jednostki.

Organizacja  XXI  w.,  oparta  na  wiedzy,  generuje  szereg  pozytywnych  cech  w
zachowaniach  organizacyjnych,  takich  jak:  otwartość,  samodzielność  pracowników,
odpowiedzialność,  decentralizacja  uprawnień  decyzyjnych,  sprawna  komunikacja,
koleżeńska pomoc i współpraca w miłej atmosferze. Organizacja „ucząca się” rodzi klimat do
kreatywności,  co  działa  zarówno  na  korzyść  pracodawcy  (instytucji  zatrudniającej
pracownika),  jak  też  klientów,  ponieważ  sprzyja  osiąganiu  lepszych  wyników  i  ciągłemu
doskonaleniu usług [1, s. 41]. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wyróżnia się tzw. grupy
społeczno-zawodowe, które obok przepisów prawa pracy podlegają przepisom dotyczącym
konkretnej grupy zawodowej.

Pragmatyki zawodowe bibliotekarzy obejmują oprócz wspólnych przepisów Ustawy o
bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. również przepisy odrębne, dotyczące poszczególnych
typów  bibliotek  (publicznych,  szkolnych,  pedagogicznych,  szkół  wyższych  etc.).  Biblioteki
akademickie wchodzą w skład macierzystych uczelni państwowych bądź uczelni prywatnych i
podlegają dodatkowo ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z
przepisami  szczegółowymi  (rozporządzeniami)  wydanymi  w  oparciu  o  powyższą  ustawę.
Status  pracowniczy  dotyczący  całej  grupy  zawodowej  bibliotekarzy  określa  Ustawa o
bibliotekach, której art. 29 stanowi:

1. Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  bibliotekarskich  powinni  posiadać
kwalifikacje bibliotekarskie. Tworzą oni grupę zawodową bibliotekarzy.

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, należą:



 pracownicy  służby  bibliotecznej:  młodszy  bibliotekarz,  bibliotekarz,  starszy
bibliotekarz, kustosz i starszy kustosz,

 bibliotekarze  dyplomowani:  asystent,  adiunkt,  kustosz  dyplomowany,  starszy
kustosz dyplomowany.

3. W bibliotekach mogą być zatrudnieni, w razie potrzeby, specjaliści innych zawodów
związanych z działalnością biblioteczną.

Wymagania  kwalifikacyjne  uprawniające  do  zajmowania  określonych  stanowisk  w
bibliotekach  oraz  trybu  stwierdzania  tych  kwalifikacji  określa  Rozporządzenie  Ministra
Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających
do  zajmowania  określonych  stanowisk  w  bibliotekach  oraz  trybu  stwierdzania  tych
kwalifikacji.  Warto  jednak  zauważyć,  że  przepisy  wykonawcze  do  ustawy  o  szkolnictwie
wyższym, przewidują w bibliotekach szkół wyższych nieco inne kwalifikacje i stanowiska. W
bibliotekach  publicznych  występuje  stanowisko  „starszego  kustosza”,  którego  brak  w
bibliotekach akademickich.

Aby  zostać  bibliotekarzem  należy  spełnić  warunki  określone  w  art.  29  ustawy  o
bibliotekach,  między  innymi  „powinno  się”  mieć  kwalifikacje  bibliotekarskie.  Jak  słusznie
zauważył  Bolesław  Howorka  [8],  nowe  problemy,  istotne  dla  sytuacji  prawnej  zawodu
bibliotekarza powstały od maja 2004 r., po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ponieważ
państwa członkowskie mają obowiązek implementowania dyrektyw Rady Unii Europejskiej.
Autor wskazał, iż Dyrektywa Rady 89/48 EEC uznaje stowarzyszenia bibliotekarskie w danym
kraju  za  ciała,  które  gwarantują  i  regulują  w  poszczególnych  państwach  członkowskich
wymagany poziom wykształcenia (na poziomie co najmniej trzyletnich studiów wyższych –
czyli  licencjatu)  konieczny do wykonywania zawodu bibliotekarza i  pracownika informacji
naukowej”2.  Osoby  bez  ukończonych  studiów  wyższych  (czy  co  najmniej  3-letnich
licencjackich) nie mogą być zatrudnione na stanowiskach  stricte bibliotecznych,  a jedynie
magazynowych lub technicznych. Do awansu zawodowego bibliotekarzy legitymujących się
wprawdzie  wyższym,  lecz  innym  niż  informacja  i  bibliotekoznawstwo  wykształceniem,
wymagane  jest  uzupełnienie  wykształcenia  kierunkowego  w  postaci  studiów
podyplomowych z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Chociaż  przepisy  ustawy  o  bibliotekach  dotyczą  wszystkich  bibliotekarzy,  tylko
biblioteki  akademickie  podlegają  ustawie  z  dnia  27  lipca  2005  r.  Prawo  o  szkolnictwie
wyższym. Art. 108. powyższej ustawy stanowi, iż nauczycielami akademickimi są:

1. pracownicy naukowo-dydaktyczni;
2. pracownicy dydaktyczni;
3. pracownicy naukowi;
4. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji

naukowej.
Art. 113. ustawy wymienia przysługujące bibliotekarzom dyplomowanym stanowiska:

1. starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego;
2. kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego;
3. adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
4. asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.

2 Art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich
Unii  Europejskiej  kwalifikacji  do  wykonywania  zawodów  regulowanych  (Dz.  U.  2001,  Nr  87,  poz.  954),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego
do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji
naukowej (Dz. U. 2004, Nr 31, poz. 265) oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Kultury do ww. ustawy (Dz.
U. 2004, Nr 101, poz. 1050).



Ustawowe zadanie każdej uczelni polega na upowszechnianiu i pomnażaniu osiągnięć
nauki,  kultury narodowej i  techniki, w tym poprzez gromadzenie i  udostępnianie zbiorów
bibliotecznych i informacyjnych (art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), a
także kształceniu w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy (art. 13 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo
o  szkolnictwie  wyższym).  By  sprostać  temu  zadaniu  władze  uczelniane  powinny  dbać  o
podnoszenie  kwalifikacji  personelu  bibliotecznego  zarówno  podstawowego  (tzw.  służby
bibliotecznej)  oraz  bibliotecznej  kadry  naukowej.  Skoro  ustawodawca  usytuował
bibliotekarzy  dyplomowanych  w  grupie  nauczycieli  akademickich,  podlegających  ocenie
okresowej3,  to  należy  powierzyć  im  prowadzenie  zajęć  dydaktycznych,  umożliwić
uczestnictwo w naukowych konferencjach bibliotekarskich, prowadzenie badań naukowych,
działalność twórczą (mieszczącą się w ramach obowiązującego czasu pracy) w postaci pisania
referatów na konferencje oraz artykułów do czasopism naukowych. Dodatkową motywację
do popierania aktywności naukowej stanowi fakt, iż uczelnie są obecnie poddawane ocenie
parametrycznej, stąd konieczne jest wprowadzanie (na bieżąco) publikacji pracowników do
uczelnianej  bazy  bibliograficznej.  Jeśli  uczelnia  uzyska  mniej  punktów,  będzie  to  miało
bezpośrednie  przełożenie  na  mniejszą  kwotę  dofinansowania  działalności  naukowej.
Powołana  przy  Ministerstwie  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  Komisja  Akredytacyjna  z
pewnością  wyżej  oceni  bibliotekę  naukową,  w  której  zatrudnieni  są  bibliotekarze
dyplomowani, uczestniczący w konferencjach i publikujący, a tym samym podnoszący rangę
macierzystej uczelni.

Bibliotekarze  zawsze  pełnili  i  nadal  pełnią  rolę  pośrednika  pomiędzy  twórcą  a
odbiorcą  przekazu.  Obok  książek  i  czasopism tradycyjnych  pojawiły  się  wprawdzie  nowe
produkty: e-booki, e-czasopisma etc., ale zasada udostępniania pozostała ta sama. Chociaż
zmieniają  się  nośniki,  na których umieszczone są udostępniane czytelnikom materiały,  to
nadal aktualne są prawa Shiyali R. Ranganathana zawarte w dziele pt.  Five laws of library
science4. Bibliotekarze czynią starania w celu zapewnienia użytkownikowi pełnej oferty usług
w  jak  najkrótszym  czasie.  Elżbieta  B.  Zybert  wskazuje  na  funkcjonowanie  w  działalności
bibliotecznej  kultury  adaptacji  oraz  orientacji  na  przewidywanie  przyszłych  potrzeb
użytkowników [26, s. 56]. Biblioteki spełniając swoją misję wykorzystują nowoczesne metody
pracy i nowoczesne technologie. Zmiany w podejściu do świadczonych usług wywołują nowe
trendy wypływające od  międzynarodowych  organizacji  bibliotecznych  i  naukowych,  które
mają swe źródło w rozwoju technologicznym, informatyzacji, globalizacji etc. Ostatnio takim
trendem jest lansowanie organizacji „uczących się”, czy bibliotek opartych na wiedzy [16, s.
247], w których bibliotekarz, aby spełniać oczekiwania użytkowników, musi stale pogłębiać
swoją wiedzę zawodową. Zachodzące zmiany spowodowały konieczność zdefiniowania na
nowo  zawodu  bibliotekarza,  określenia  jego  roli  i  kompetencji,  a  co  najważniejsze,
dostosowania kwalifikacji do rosnących wymogów.

3 Dyplomowani  bibliotekarze  –  jak  wszyscy  nauczyciele  akademiccy  –  podlegają  okresowej  ocenie  (na
podstawie art. 132 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym), stosownie do zakresu obowiązków wymienionych w
art.  111  tejże  ustawy.  Podstawowymi  kryteriami  oceny  nauczyciela  akademickiego  są  aktywność  w  pracy
naukowo-dydaktycznej  i  organizacyjnej.  Statuty  uczelni  precyzują  powyższy obowiązek  wskazując  na liczbę
publikacji,  uczestnictwo  w  szkoleniach,  konferencjach  naukowych,  a  także  podnoszenie  kwalifikacji
zawodowych  oraz  działalność  organizacyjną  (rozumianą  jako  przynależność  do  organizacji  uczelnianych  i
pozauczelnianych).
4 1. Książki są po to, aby z nich korzystać; 2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę; 3. Każda
książka  ma  swojego  czytelnika;  4.  Oszczędzaj  czas  czytelnika;  5.  Biblioteka  jest  żywym,  rozwijającym  się
organizmem.



W  ostatnich  latach  biblioteki  przeszły  wielkie  przeobrażenia.  W  działalności
bibliotecznej  pojawiają  się  lub  asymilują  różne  niewymieniane  dotąd  w  pragmatykach
bibliotecznych stanowiska zawodowe, do czego przyczyniają się wzorce czerpane z państw
zachodnich (zwłaszcza po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej). Artur Jazdon (dyrektor
Biblioteki  Uniwersyteckiej  UAM  w  Poznaniu),  wskazując  na  praktykę  niektórych  polskich
bibliotek  uniwersyteckich,  stworzył  imponującą  listę  bibliotekarskich  specjalności,  wśród
których  znalazły  się  między  innymi  stanowiska:  „głównych  informatyków,  informatyków,
elektroników,  operatorów  systemów  komputerowych,  operatorów  komputerów,
programistów,  asystentów  programistów,  starszych  techników,  starszych  projektantów
(zajmujących  się  wdrażaniem  systemów  informatycznych,  sprzętu,  programów),
koordynatorów  ds.  sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania,  automatyzacji  prac
bibliotecznych  i  obsługi  komputerowego  programu  bibliotecznego”  [11,  s.  102-110].
Wymienił także administratorów sieci, baz elektronicznych, bazy rekordów bibliograficznych i
kartoteki  haseł  formalnych. Stanowiska  te  to  tylko  część  z  przytoczonych  przez  Artura
Jazdona  przykładów.  Jak  wskazuje  cytowany  Autor  „w  Bibliotece  Uniwersytetu
Warszawskiego  proponowano  stanowisko  redaktora  leksyki  języka  KABA.  W  Politechnice
Krakowskiej odnajdujemy wydzielone w strukturze stanowisko ds. KHW; gdzie indziej, np. w
Poznaniu nie jest ono dotąd oficjalnie wydzielone z zespołu katalogerów, a więc stanowisko
osoby, która współpracuje z centralą w Warszawie i współtworzy pewne rozwiązania mogące
mieć  zastosowanie  we  wszystkich  bibliotekach  kraju.  […]  Stanowisko  analityka,  które
«wymyślono» w ATR w Bydgoszczy funkcjonuje obecnie w BU w Poznaniu. Osoba pełniąca tę
funkcję  zajmuje  się  analizowaniem  różnego  rodzaju  statystyk  w  celu  wypracowania
wskaźników,  norm,  standardów  a  w  przyszłości  również  wytycznych  dla  podejmowania
strategicznych i  operacyjnych decyzji  z zakresu zarządzania finansami, kadrami, rozwojem
zasobu,  rozliczaniem  kosztów  usług  świadczonych  odpłatnie  dla  użytkowników  itd.  […]
Uniwersytet Mikołaja Kopernika proponuje powołanie stanowiska szkoleniowca – którego to
stanowiska  potrzebę  wcześniej  dostrzegł I.  Mowat  –  jako  bibliotekarza  «pośrednika  w
nauczaniu» learning intermediary, które wymusi wejście na szerszą skalę w e-learning”. Jak
dalej  podaje A.  Jazdon „Mamy więc już w naszych bibliotekach stanowiska:  d/s promocji
biblioteki,  zastępców dyrektora ds. informacji  i  promocji,  specjalistów d/s marketingu. To
ogromne zadanie jest związane nie tylko z kształtowaniem wizerunku biblioteki w szeroko
pojmowanym  otoczeniu,  ale  także  przekonywaniem  otoczenia  do  podejmowanych  przez
bibliotekę  działań  (w  celu  zdobycia  ich  zrozumienia,  poparcia  i  dodatkowych  finansów),
pracowników  zajmujących  się  lobbingiem,  a  także  fundraiser’ów zdobywających  środki
zewnętrzne”.  Nowym  etatem,  który  przywołuje  Artur  Jazdon  jest  m.in.  stanowisko  d/s
bibliometrii w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którego obsada zajmuje się
tworzeniem  bazy  cytowań  i  sporządzaniem  okresowych  zestawień  bibliometrycznych  dla
władz  uczelni  macierzystej  i  Komitetu  Badań  Naukowych.  Wśród  etatów  bibliotecznych
wymienianych  przez  Artura  Jazdona  oprócz  tradycyjnych  stanowisk  w  pracowniach
mikrofilmowych – realizujących głównie zadania związane ze skanowaniem – znajdziemy:
pracownika  linii  mikrofilmowania  i  skanowania,  pracownika  pracowni  biblioteki
elektronicznej, stanowiska ds. digitalizacji zbiorów, operatora kopiarek czy indeksatora, który
będzie  fachowo  indeksował  informacje  przygotowywane  do  przetwarzania,  umożliwiając
szybkie przeszukanie zasobu informacji elektronicznej [11; 12].

Przed kilku laty, w związku z potrzebą nawigacji informacji, prognozowano pojawienie
się  stanowiska  brokera  informacji –  specjalisty pośredniczącego  w udzielaniu  wszelkiego
rodzaju informacji, różniącego się od zwykłego nawigatora wyszukującego i dostarczającego



materiały  tym,  że  informacje  weryfikuje,  porządkuje  i  ocenia  według  wartości  czy
przydatności. Z nadmiaru dostępnych źródeł broker ma za zadanie usunięcie tych zbędnych,
dając  gwarancję  najwyższej  jakości.  Jako  że  dostarczony  „produkt”  firmuje  własnym
nazwiskiem,  nie  może  pozwolić  sobie  na  „bylejakość”  działań,  co  groziłoby  utratą
wiarygodności, zaufania klientów i eliminacją z rynku. W USA brokerzy informacji są obecnie
liczną grupą zawodową. Już w latach sześćdziesiątych XX w. w powstawały tam rożne firmy
infobrokerskie  zajmujące  się  między  innymi  wyszukiwaniem  informacji  dla  kancelarii
prawnych.

W literaturze zachodniej  występuje stanowisko cyberbibliotekarza czy konsultanta,
których zadaniem jest rozpoznawanie potrzeb użytkownika i kierowanie go do specjalistów
mogących  pomóc  w rozwiązaniu  bardziej  złożonych  problemów merytorycznych.  Chociaż
samo  mnożenie  stanowisk  wydaje  się  zbędnym  i  nieco  sztucznym  zabiegiem,  jednakże
świadczy  o  ciągłym  rozwoju  zawodu  i  zmianach  oraz  o  poszerzaniu  funkcji  bibliotek.  Z
pewnością praktyka zweryfikuje i ujednolici nazewnictwo, a tylko niektóre stanowiska wpiszą
się  na  stałe  w  zawodowe  życie  bibliotekarzy.  Wśród  stanowisk,  które  zostały  już
zaakceptowane  w  środowisku  bibliotekarskim,  najczęściej  wymienia  się  bibliotekarzy
systemowych  odpowiedzialnych  za  sprawy  związane  z  prowadzeniem  systemów
komputerowych oraz bibliotekarzy dziedzinowych.

Zadaniem  bibliotekarzy systemowych jest  określanie potrzeb biblioteki  w zakresie
wykorzystania  systemu  komputerowego,  od  momentu  jego  wdrożenia,  poprzez  analizę
funkcjonowania, aż po perspektywy dalszego rozwoju. Pełniący tę funkcję jest zazwyczaj z
wykształcenia  bibliotekarzem,  który  dobrze  opanował  zadania  i  procedury  biblioteczne.
Pomocą  w  rozwiązywaniu  problemów  technicznych  służą  mu  informatycy  czy  technicy
komputerowi, więc znajomość urządzeń i tworzenia programów komputerowych nie jest na
tym  stanowisku  wymagana.  Bibliotekarz  systemowy  powinien  posiadać  określone  cechy
osobowościowe: być komunikatywny,  posiadać umiejętności  negocjacyjne i  predyspozycje
do przyswajania nowości i przewidywania kierunków dalszego rozwoju. Często stanowisko
bibliotekarzy  systemowych mylone  jest  ze  stanowiskiem  bibliotekarzy  dziedzinowych.  By
unikać  tego  rodzaju  pomyłek  warto  szerzej  omówić  oczekiwane  zadania  na  stanowisku
bibliotekarza dziedzinowego.

Bibliotekarz dziedzinowy to stanowisko zapożyczone z pragmatyk i praktyki państw
zachodnich. Termin wywodzi się z języka angielskiego – Subject Librarian lub niemieckiego –
Fachreferent. Chociaż  przyjęty  termin  nie  znajduje  bezpośredniego  przełożenia  na  język
polski to powyższe stanowisko – propagowane przez doktrynę przedmiotu od szeregu lat –
można  opisać  poprzez  wymogi  kompetencyjne5.  Zakres  czynności  bibliotekarza
dziedzinowego  jest  sporządzany  opisowo  pod  kątem  potrzeb  danej  jednostki.  Ta  grupa
stanowiskowa  składa  się  z  pracowników  o  specjalistycznym  wykształceniu,  zgodnym  z
profilem  biblioteki,  w  której  pracują.  Stanowisko  bibliotekarzy  dziedzinowych  może  być
utworzone nie tylko w bibliotekach akademickich, ale także w bibliotekach publicznych, w
których, w związku z poszerzaniem się realizowanych przez nie zadań,  w coraz większym
zakresie  zatrudnia  się  absolwentów  studiów  filologicznych,  kulturoznawczych,
pedagogicznych,  socjologicznych  etc.,  którzy  mogą  realizować  zadania  bibliotekarzy
dziedzinowych.

5 Bardzo modne w praktyce i teorii zarządzania staje się zarządzanie kompetencjami; zamiast stosować opis
stanowiska i wymaganych kwalifikacji, określa się kompetencje pracownicze potrzebne do wykonywania pracy
na danym stanowisku.



Na gruncie  polskich  bibliotek  uniwersyteckich  etat  bibliotekarza  dziedzinowego  w
oparciu o wzorce anglosaskie utworzono w 1993 r.  w Bibliotece Uniwersyteckiej  UMK w
Toruniu.  Opis  zakresu  czynności  oraz  wnioski  po  upływie  wieloletniej  praktyki  na  tym
stanowisku  przedstawiła  w  2000  r.  Bożena  Bednarek-Michalska  [2].  Według  założeń
przyjętych  w  UMK  specjalista  dziedzinowy  ma  być  pracownikiem  samodzielnym,
wykształconym w danej dziedzinie wiedzy, odpowiadającym za politykę gromadzenia z tej
dziedziny,  opracowującym  książki  w  swoim  zakresie,  współpracującym  z  naukowcami,
informującym użytkownika o źródłach wiedzy ze swojej dziedziny.

Szczegółowy zakres obowiązków przedstawionych przez Bożenę Bednarek-Michalską
zawierał „normy”, których wypracowaniem miał się wykazać bibliotekarz dziedzinowy (np.
opracować rzeczowo od 2 do 3 tys. książek rocznie). Oszacowano nawet procentowo czas
przewidziany na wykonanie poszczególnych zadań:

 opracowanie rzeczowe zbiorów (KABA, notacja) – 55%;

 opieka nad katalogiem systematycznym kartkowym – 2%;
 melioracje katalogów, reklasyfikacja – 3,5%;

 samokształcenie i podnoszenie kwalifikacji – 1%;
 szkolenia innych bibliotekarzy i praktykantów – 1%;

 współtworzenie języka KABA – 7%;
 dyżury w informatorium (CDE, patenty) i katalogach – 10%;

 informowanie o zasobach (kwerendy) – 2%;
 opieka nad kolekcją czytelni – 0,5%;

 strony www – informacja sieciowa – 0,5%;
 informatory dla czytelników – 0,5%;

 szkolenia różnych kategorii użytkowników – 3%;
 prowadzenie statystyki – 0,5%.

Dodatkowo  określono  obowiązki  nieregularne,  jak:  udział  w  konferencjach,  warsztatach,
zebraniach  i  konsultacjach,  uroczystościach  UMK,  dezyderaty  do  gromadzenia,  udział  w
zespołach do zadań specjalnych, kontakty z bibliotekami zakładowymi, współtworzenie baz
danych, współorganizacja konferencji, warsztatów, tworzenie wystaw i udział w wystawach,
oprowadzanie  wycieczek  po  bibliotece,  przyjmowanie  gości  biblioteki,  przeglądanie  ofert
wydawniczych, kontakty z naukowcami, współpraca z innymi ośrodkami informacji w kraju.

Według  przeprowadzonej  w  1999  r.  ankiety  około  80%  bibliotek  nie  zatrudnia
specjalistów dziedzinowych, gdyż występują problemy z organizacją ich pracy i zarządzaniem.
Muszą  oni  bowiem coraz  więcej  czasu  poświęcać  działalności  informacyjnej  i  kształceniu
użytkowników, kosztem pracy związanej z opracowaniem rzeczowym zbiorów. Częstotliwość
partnerskiej współpracy czytelników z bibliotekarzem dziedzinowym różni się w zależności
od  biblioteki,  przy  czym czasem zaangażowanie  w centralne gromadzenie  i  opracowanie
uniemożliwia  bezpośredni  kontakt  z  czytelnikiem  wymagającym  niezwłocznie  fachowej
porady i obsługi z danej dziedziny. Chociaż w większości bibliotek akademickich kupuje się
rocznie  niewiele  tytułów  zagranicznych  (mniej  w  formie  papierowej,  więcej  w  formie
elektronicznej), za których selekcję, klasyfikowanie i katalogowanie bibliotekarze dziedzinowi
byliby odpowiedzialni, to i tak potrzebują oni więcej czasu na współpracę z pracownikami
nauki  oraz  samokształcenie.  Systematycznie  zwiększa  się  też  udział  najbardziej
kompetentnych pracowników w organizacji dostępu użytkowników do źródeł informacji.

Oczekiwania  wobec  zawodu  bibliotekarza  ciągle  rosną.  Wymaga  on  erudycji,
znajomości  języków  informacyjno-wyszukiwawczych,  czy  wyszukiwarek  internetowych
pozwalających  na  odszukanie  i  sprowadzenie  prawie  każdego  artykułu  z  piśmiennictwa



naukowego  opublikowanego  w  różnych  krajach,  a  także  wiedzy  informatycznej
(dodatkowych  sprawności  jak  np.  obsługa  urządzeń  elektronicznych,  którą  bibliotekarze
nabywają w związku ze wzrostem postępu technologicznego oraz rozwojem społeczeństwa
informacyjnego).  W pracy bibliotekarza oprócz kreatywności  konieczne są także zdolności
interpersonalne, otwartość, gotowość niesienia pomocy, czyli cechy charakteru ułatwiające
kontakty  z  pracownikami  uczelni  i  studentami.  Niezbędna  jest  też  często  sztuka
negocjowania oraz znajomość zasad promocji i marketingu. By móc być przewodnikami po
wiedzy bibliotekarze powinni być wszechstronnie wykształceni.

Jeżeli  chodzi  o  poziom  wykształcenia  polskich  bibliotekarzy  to  brak  jest
przedmiotowych  statystyk  z  tego  zakresu.  Należy  jednak  sądzić,  iż  sytuacja  zależy  od
wielkości  miejscowości  w  której  funkcjonuje  biblioteka,  typu  biblioteki,  możliwości
kadrowych  i  finansowych.  Zarówno  w  bibliotekach  publicznych,  jak  też  w  akademickich
niewątpliwie  rośnie  liczba  osób  z  wykształceniem  wyższym,  bądź  kierunkowym
bibliotekarskim.  Przy  jego  braku  należy  odbyć  uzupełniające  bibliotekarskie  studia
podyplomowe. Próbę odpowiedzi na pytanie o kształt przekroju zawodowego w bibliotece
akademickiej  może  stanowić  ankieta  przeprowadzona  w  2009  r.  wśród  pracowników
Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej [19]. Na pytania ankiety odpowiedziało 38 osób.
Pytania  odnoszące  się  do  wykształcenia  ankietowanych  pozwalały  stwierdzić  „znaczącą
przewagę  osób  z  wyższym  wykształceniem  humanistycznym  –  43%  ogółu  zatrudnionych
bibliotekarzy  oraz  18%  z  wykształceniem  wyższym  technicznym.  Ogółem  wykształecenie
wyższe posiada 61% pracowników, a wykształcenie średnie tylko 26%. Wśród zatrudnionych
w  Bibliotece  Głównej  Politechniki  Szczecińskiej  31,5%  posiada  ukończone  podyplomowe
studia  bibliotekarskie.  Daje  to  możliwość  wykorzystywania  wiedzy  zdobytej  zarówno  w
zawodzie  wyuczonym,  jak  też  w  wykonywanym  zawodzie  bibliotekarza”.  Autorka
opracowania oceniła, iż odpowiednie kwalifikacje posiada 53% zatrudnionych, wystarczające
15%, zaś do posiadania wysokich kwalifikacji przyznaje się 25% ankietownych. Jedna osoba
stwierdziła, że posiada zbyt małe kwalifikacje co, wskazuje iż „bibliotekarze bardzo krytycznie
oceniają swoje umiejętności”. Odpowiadający sugerowali, że „przydałyby się kursy języków
obcych, zarządzania, psychologii”. Przeprowadzone badanie dowodzi wysokiej świadomości
zatrudnionych,  co  do  tego,  jak  wszechstronne  powinno  być  obecnie  wykształcenie
bibliotekarzy.

Mimo prób oceny statusu bibliotekarzy pod względem wykształcenia w zasadzie nie
ma  możliwości  zweryfikowania,  jakie  zawody  wyuczone  kryją  bibliotekarskie  życiorysy.
Wprawdzie możliwe jest zbadanie, ilu bibliotekarzy legitymuje się wyższym wykształceniem,
ale  już  każdego  indywidualnie  należałoby  spytać,  jakiego  wyuczonego  kierunku  jest
absolwentem oraz na ile w pracy zawodowej wykorzystuje wcześniej zdobyte wykształcenie
(jeśli  takie  posiada  obok  zawodowego  bibliotekarskiego). W  bibliotece  często  pracują
informatycy, ale do wypełniania ich zadań nie jest konieczne wykształcenie bibliotekarskie.
Wskazane oczywiście jest by starali się chociaż w wąskim zakresie działalność bibliotekarską
poznawać. Czasem, przy naborze pracowników na dane stanowisko, wymagane są określone
kompetencje, a  nie  posiadanie  kierunkowego  wykształcenia  bibliotecznego.  Cytowany
wcześniej Artur Jazdon przytoczył konkretną sytuację, w której na stanowisko ds. czasopism
elektronicznych  najbardziej  odpowiedni  okazał  się  absolwent  Instytutu  Językoznawstwa,
znający doskonale obsługę komputera i cztery języki. Należy też przyznać rację autorowi, iż
„pracownicy zajmujący się  klasyfikacją rzeczową to jednak przede wszystkim specjaliści  z
określonych dziedzin wiedzy, przyuczeni do wykonywania zawodu bibliotekarza”. Powstaje
pytanie, jakie kwalifikacje powinny mieć lub mają osoby sprawujące określone funkcje. Czy



są  z  wykształcenia  bibliotekarzami,  czy  są  jedynie  zatrudnione  na  stanowiskach
bibliotekarskich?

Bibliotekarze  często  potwierdzają  przydatność  zawodów  wyuczonych  w  swojej
wykonywanej profesji. Wśród zatrudnionych w Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej
znajdują się między innymi: mgr inż. elektroniki, mgr inż. informatyki, mgr filologii polskiej,
mgr  inż.  budownictwa,  mgr  inż.  mechaniki,  mgr  filologii  angielskiej,  mgr  inż.  fizyki,  mgr
astronomii  oraz  dwoje  mgr  chemii.  Wydaje  się,  iż  sami  absolwenci  –  innych  niż
bibliotekoznawstwo kierunków – dążą do zatrudniania się w bibliotekach o księgozbiorach
bliskich ich zainteresowaniom i wykształceniu. Jest to bardzo dobre połączenie, które może
wypełnić  lukę  spowodowaną  brakiem  bibliotekarzy  dziedzinowych  w  największych
wrocławskich  bibliotekach  uczelnianych.  Osoby  te  znając  księgozbiór  mogą  bezbłędnie
klasyfikować  go  przedmiotowo  i  udzielać  użytkownikom  informacji  rzeczowych  bez
konieczności  zatrudniania  specjalistów  dziedzinowych.  Przykładowo  mgr  chemii  tworzyła
przez  wiele  lat  profile  SDI  (ang. Selective  Dissemination  of  Information  –  Selektywna
Dystrybucja  Informacji)  dla  dziedziny,  na  której  się  znała  bądź  dziedzin  pokrewnych  np.
biotechnologii. Większość  bibliotekarzy  z  „innym”  wykształceniem  doskonale  łączy  obie
profesje. Przykładem może być Bolesław Howorka, emerytowany radca prawny i bibliotekarz
dyplomowany, były dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet
Medyczny  im.  Karola  Marcinkowskiego  w  Poznaniu).  Dzięki  wiedzy  prawniczej  od  lat
prowadzi  przegląd  ustawodawstwa  bibliotecznego,  pogłębiony  o  szeroką  analizę  aktów
prawnych, co jest bibliotekarzom niezbędne w ich pracy.

Nie jestem zwolenniczką mnożenia stanowisk, a raczej łączenia zadań i upraszczania
procedur.  Nie  sposób  przecież  każdej  czynności  czy  powierzanemu  zadaniu  nadawać
odrębny status stanowiskowy, co widać na przykładzie cytowanego tekstu Artura Jazdona.
Generalnie bibliotek nie stać na tworzenie dodatkowych wysoko uposażonych stanowisk,
zresztą  życie  zawodowe  samo  zweryfikowało  konieczność  zatrudnienia  bibliotekarzy
dziedzinowych. We Wrocławiu – jednym, z największych ośrodków akademickich w kraju –
ani  na  Politechnice,  ani  na  Uniwersytecie  czy  Uniwersytecie  Ekonomicznym  (dawniej
Akademii Ekonomicznej) nie ma etatów bibliotekarzy dziedzinowych, co oznacza iż nie są oni
niezbędni. Ewentualną lukę stanowiskową wypełniają bibliotekarze mający wyuczony zawód
w danej  dziedzinie,  pracujący przy księgozbiorze  bibliotecznym z  tejże dziedziny.  Jeśli  się
przyjrzeć niektórym bibliotekom wydziałowym Politechniki Wrocławskiej czy Uniwersytetu,
to  widać,  że  pracują  w  nich  zarówno  bibliotekarze  wykonujący  zadania  bibliotekarzy
dziedzinowych,  jak  też  bibliotekarze  dyplomowani,  którzy  publikują,  uczestniczą  w
konferencjach i  wykonują,  w ramach ustawowego obowiązku ciążącego na nauczycielach
akademickich,  część zadań przypisywanych bibliotekarzom dziedzinowym. W sytuacji,  gdy
księgozbiór  biblioteki  jest  wielodziedzinowy  lub  zgodny  z  wykształceniem  kierunkowym
danego  pracownika,  to  ten  pracownik  powinien  sprawować  pieczę  nad  znanym  sobie
księgozbiorem  i  realizować  zadania  informacyjne  wobec  kręgu  użytkowników  z  danej
dziedziny.  Bez  formalnego  zaszeregowania  stanowiskowego  i  dodatkowych  gratyfikacji,
niektórzy  bibliotekarze  faktycznie  realizują  od  wielu  lat  zadania,  nad  którymi  mozolnie
pracuje doktryna. Te same lub zbliżone do opisanych przez Bożenę Bednarek-Michalską w
cytowanym wcześniej artykule obowiązki bibliotekarzy dziedzinowych [2], mogą i faktycznie
częściowo  wykonują,  bibliotekarze  dyplomowani. Łączenie  wykonywanego  zawodu
bibliotekarza z zawodem wyuczonym polega na tym, że albo bibliotekarz (z wykształcenia)
uczy się klasyfikowania podstawowych źródeł z dziedziny wiedzy, której zbiory udostępnia
(nauk ścisłych, medycyny, prawa etc.) albo absolwent mający inne wykształcenie uzupełnia



je o podyplomowe studia bibliotekarskie. Ewentualnego zbadania wymagałoby, która z tych
karier jest bardziej pożądana. Szkoda tylko, że bibliotekarze posiadający niejednokrotnie dwa
zawody,  nie  cieszą  się  w  naszym  kraju  powszechnym  szacunkiem,  ani  nie  są  należycie
wynagradzani.

Bibliografia
1. ANISZEWSKA Grażyna (red.). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie

Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1698-3.
2. BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Opis stanowiska pracy bibliotekarza dziedzinowego

na  przykładzie  BG  UMK.  In  Elektroniczny  Biuletyn  Informacyjny  Bibliotekarzy
[Dokument elektroniczny]. 2000, nr 18. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2000/
michalska.php. Stan z dnia 14.02.2012.

3. BOGŁOWSKA Anna. Bibliotekarz dziedzinowy w polskich bibliotekach akademickich.
Bibliotekarz. 2001, nr 4, s. 25-27. ISSN 0208-4333.

4. BOROŃSKA  Renata.  Biblioteki  naukowe  w  Szwecji  na  przykładzie  Biblioteki
Uniwersyteckiej w Linköping – refleksje i spostrzeżenia. Bibliotekarz. 2006, nr 2, s. 17-
21. ISSN 0208-4333.

5. ERLANDSSON Aleksandra. Rola i status bibliotekarza w Szwecji – rys historyczny i stan
obecny.  In  KUBÓW  Stefan  (red.).  Bibliotekarz  w  świecie  wartości.  Materiały
konferencji  Wrocław,  15-16  maja  2003  r. Wrocław:  Dolnośląska  Szkoła  Wyższa
Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003, s. 74-83. ISBN 83-91-04865-4.

6. GÓRSKA  Elżbieta.  Rola  bibliotekarza  systemowego  w  procesie  automatyzacji
bibliotek. Bibliotekarz. 2001, nr 2, s. 10-14. ISSN 0208-4333.

7. GROS Urszula. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-01-14145-X.

8. HOWORKA Bolesław. Status bibliotekarza w bibliotece naukowej. In GANIŃSKA Halina
(red.). Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność. Materiały
konferencyjne, Poznań, 15-17 czerwca 2005. T. 1. [Dokument elektroniczny]. Poznań:
Wydawnictwo  Biblioteki  Głównej  Politechniki  Poznańskiej,  2005.  Tryb  dostępu:
http://library.put.poznan.pl/2005/pdf/konf_2005_1.pdf. Stan z dnia 13.01.2012.

9. HUDZIK  Krystyna.  Bibliotekarz  dziedzinowy  –  doświadczenia  niemieckie  a  polskie
możliwości  ich  adaptacji. In  Elektroniczny  Biuletyn  Informacyjny  Bibliotekarzy
[Dokument  elektroniczny].  2000,  nr  10.  Tryb  dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-07.html. Stan z dnia 14.02.2012.

10. JANKOWSKA  Maria  Anna.  Najnowsze  trendy  w  amerykańskich  bibliotekach
akademickich.  In  Elektroniczny  Biuletyn  Informacyjny  Bibliotekarzy [Dokument
elektroniczny].  2005,  nr  7.  Tryb  dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2005/68/jankowska.php. Stan z dnia 14.02.2012.

11. JAZDON Artur.  O  nowych  stanowiskach,  specjalnościach  i  zawodach.  In  NOWICKI
Janusz (red.). Zawód bibliotekarza dziś i jutro: materiały z ogólnopolskiej konferencji,
Nałęczów,  18-20 września  2003.  Warszawa:  Wydawnictwo SBP,  2003,  s.  102-110.
ISBN 83-89316-10-2.

12. JAZDON Artur. Bibliotekarz dziedzinowy – nowe spojrzenie po latach. Bibliotekarz.
2001, nr 2, s. 7-10. ISSN 0208-4333.

13. KAMIŃSKI  Andrzej.  E-printowa  rewolucja.  In  Elektroniczny  Biuletyn  Informacyjny
Bibliotekarzy [Dokument  elektroniczny].  2002,  nr  4.  Tryb  dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/33/kaminski.php. Stan z dnia 14.02.2012.

http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zaw%C3%B3d%20bibliotekarza%20dzi%C5%9B%20i%20jutro%20%3A%20materia%C5%82y%20z%20og%C3%B3lnopolskiej%20konferencji,%20Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w,%2018-20%20wrze%C5%9Bnia%202003%20%2F%20%5Bred.%20Janusz%20Nowicki%5D.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zaw%C3%B3d%20bibliotekarza%20dzi%C5%9B%20i%20jutro%20%3A%20materia%C5%82y%20z%20og%C3%B3lnopolskiej%20konferencji,%20Na%C5%82%C4%99cz%C3%B3w,%2018-20%20wrze%C5%9Bnia%202003%20%2F%20%5Bred.%20Janusz%20Nowicki%5D.&beginsrch=1


14. KONIECZKO  Anna.  Bibliotekarz  gwarantem  sukcesu  biblioteki.  In  Elektroniczny
Biuletyn  Informacyjny  Bibliotekarzy [Dokument  elektroniczny].  2006,  nr  10.  Tryb
dostępu: http://www.ebib.info/2006/80/a.php?konieczko. Stan z dnia 14.02.2012.

15. KONIECZNA  Danuta.  Rola  bibliotekarzy  dziedzinowych  w  procesie  edukacji.  In
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2000, nr
18. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e18-03.html. Stan z dnia 14.02.2012.

16. K  OŻUSZNIK   Barbara. Zachowania  człowieka  w  organizacji. Warszawa:  Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1676-9, ISBN 978-83-208-1676-1.

17. LARSEN  Svend.  Specjaliści  dziedzinowi  w  duńskich  bibliotekach  uniwersyteckich.
Mandaryni  przeszłości  czy  wschodzące gwiazdy  przyszłości?  Elektroniczny  Biuletyn
Informacyjny  Bibliotekarzy [Dokument  elektroniczny].  2000,  nr  8.  Tryb  dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e18-04.html. Stan z dnia 14.02.2012.

18. LELIŃSKA Krystyna.  Zawodoznawstwo  w planowaniu  kariery. Warszawa:  Aspra-JR,
2006. ISBN 83-60398-00-3.

19. ŁAPUĆ Wiesława.  Próba  określenia  wizerunku  bibliotekarza  na  przykładzie
bibliotekarzy Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej [Dokument elektroniczny].
Tryb dostępu: www.bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Lapuc.Wieslawa.doc.
Stan z dnia 14.02.2012.

20.  MASLOW Abraham H. Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2006. ISBN 83-01148098, ISBN 978-83-011-4809-6.

21. PASZEK Anna.  Bibliotekarz,  bibliotekoznawca,  specjalista informacji  naukowej – na
marginesie  klasyfikacji  zawodów.  Cz.  1.  Bibliotekarz. 2004,  nr  6,  s.  8-11;  Cz.  2.
Bibliotekarz. 2004, nr 7-8, s. 22-28. ISSN 0208-4333.

22. POCZTOWSKI ALEKSY. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody.
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1662-9.

23. SAWICKA  Urszula.  Inne  spojrzenie  na  zadania  bibliotekarzy  dziedzinowych.  In
Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2000, nr
10. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-09.html. Stan z dnia 15.02.2012.

24. SIKORSKI Czesław. Motywacja jako wymiana: modele relacji między pracownikiem a
organizacją. Warszawa: Difin, 2004, s. 26-27. ISBN 83-7251-435-6.

25. SOECKNICK-SCHOLZ Rainer.  Zmieniające się  zadania  i  narzędzia  a  rola  i  przyszłość
bibliotekarzy  dziedzinowych  w  bibliotekach  naukowych.  In  Elektroniczny  Biuletyn
Informacyjny  Bibliotekarzy [Dokument  elektroniczny].  2000,  nr  18.  Tryb  dostępu:
http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e018-05. Stan z dnia 15.02.2012.

26. ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee  w
zarządzaniu  biblioteką. Warszawa:  Wydawnictwo  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy
Polskich, 2004. ISBN 83-89316-21-8.

http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Kultura%20organizacyjna%20w%20bibliotekach%20%3A%20nowe%20i%20stare%20idee%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20bibliotek%C4%85%20%2F%20El%C5%BCbieta%20Barbara%20Zybert.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Kultura%20organizacyjna%20w%20bibliotekach%20%3A%20nowe%20i%20stare%20idee%20w%20zarz%C4%85dzaniu%20bibliotek%C4%85%20%2F%20El%C5%BCbieta%20Barbara%20Zybert.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Zybert,%20El%C5%BCbieta%20Barbara.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Motywacja%20i%20osobowo%C5%9B%C4%87%20%2F%20Abraham%20Maslow%20%3B%20%5Bprzet%C5%82.%20J%C3%B3zef%20Radzicki%20%3B%20red.%20nauk.%20wykona%C5%82a%20Teresa%20Rzepa%5D.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Maslow,%20Abraham%20H.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=4&t1=Zachowania%20cz%C5%82owieka%20w%20organizacji%20%2F%20Barbara%20Ko%C5%BCusznik.&beginsrch=1
http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon?skin=default&lng=pl&inst=consortium&host=156.17.58.25%2B3333%2BDEFAULT&patronhost=156.17.58.25%203333%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=Ko%C5%BCusznik,%20Barbara.&beginsrch=1


Ewa Rudnicka1

Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek bibliotekarzy na przykładzie
działań Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie

Postindustrialna  rzeczywistość  opierająca  się  na  nowych  rozwiązaniach
technologicznych,  informacji  i  wiedzy,  przyniosła  odmienny  od  dotychczasowego  model
społeczeństwa  –  społeczeństwa  informacyjnego.  Biblioteki  uczelniane  jako  instytucje
usługowe  dysponujące  najcenniejszym  współcześnie  produktem,  czyli  wiedzą,  musiały
znaleźć sposób na dostosowanie się do wymogów otoczenia by sprawnie wypełniać swoją
misję  –  wspieranie  procesu  dydaktycznego  uczelni.  Wprowadzenie  technologii
komputerowych do pracy bibliotekarza w latach dziewięćdziesiątych było pierwszą znaczącą
zmianą, która zapoczątkowała kolejne, w pozostałych obszarach działań bibliotecznych, także
w postrzeganiu bibliotekarzy jako grupy zawodowej. Jednym z czynników wpływających na
wizerunek  profesji  jest  kultura  organizacyjna,  którą  Alicja  Portacha  nazywa  „kluczowym
elementem myśli menedżerskiej ostatnich dziesięcioleci” [5, s. 63].

Teoria  zarządzania  w  erze  postmodernizmu  wskazuje  na  personel,  jako  niezwykle
cenną,  niematerialną  część  kapitału  firmy.  Zarządzanie  instytucją  oparte  na  kulturze
organizacyjnej  pozwala  dostrzec  mechanizmy  społeczne  władające  każdą  organizacją,
jednocześnie  wywierające  wpływ  na  efektywność  pracy.  Minispołeczeństwa  pracownicze
wypracowują  swoiste  reguły  życia,  kierując  się  własnymi  normami  oraz  wartościami
moralnymi i pielęgnują ustanowione w organizacji zwyczaje. Jednocześnie oddziałują na nie
warunki  zewnętrzne,  permanentnie  kształtujące  ludzkie  postawy  w  organizacji.  Lidia
Zbiegień-Maciąg twierdzi,  że zainteresowanie kulturą organizacyjną w polskim środowisku
menedżerskim  dowodzi  „osiągnięcia  przez  rodzime  firmy  wyższego  poziomu  rozwoju
gospodarczego” [10, s. 11].

Dyrektorzy  bibliotek  akademickich  są  świadomi  konieczności  zmian  w  obszarze
zarządzania  personelem,  w tym  kształtowania  nowego  wizerunku  bibliotekarzy,  do  czego
wykorzystują  wiedzę  o  kulturze  organizacyjnej  firm. W ostatnich  latach  ukazało  się  wiele
publikacji na temat efektywnego zarządzania bibliotekami uczelnianymi, co wskazuje również
poniekąd na zainteresowanie m.in. kulturą organizacyjną. Ważne, dla kierowania organizacją,
uwagi  można  znaleźć  w  pracach:  Elżbiety  Barbary  Zybert  Kultura  organizacyjna  w
bibliotekach  [11]  oraz Ewy Głowackiej  Studium zastosowania kompleksowego zarządzania
jakością (TQM) w bibliotekarstwie i informacji naukowej [2]. Problemy zarządzania biblioteką
i  rola  jej  kultury  organizacyjnej  są  również  podstawowym  tematem  publikacji  Mai
Wojciechowskiej  Zarządzanie  zmianami  w bibliotece [9],  oraz  Kultura  organizacyjna  jako
przedmiot zarządzania wartościami niematerialnymi biblioteki [8].

Klasyk  kultury  organizacyjnej  Edgar  H.  Schein  określił  kulturę  jako  zespół
wypracowanych przez grupę reguł działania,  służących jej  do wewnętrznej integracji,  jak i
obronie  przed  ingerencją  z  zewnątrz.  Specjalizujący  się  w  psychologii  społecznej  Schein
wywarł  istotny  wpływ  na  współczesne  koncepcje  zarządzania,  tworząc  zespół  pojęć
językowych  dotyczących  kultury  organizacyjnej.  Polska  badaczka  kultury  organizacyjnej  w
bibliotekach  Elżbieta  B.  Zybert  ujmuje  kulturę organizacyjną biblioteki jako „zespół  cech
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decydujący o jej osobowości, a więc ujednolicone zasady postępowania i postrzegania, które
wyrażają przyjęty przez nią system wartości, tworzą pewien klimat organizacyjny, pozwalają
na jej  identyfikację i  wyróżniają ją z otoczenia” [11, s.  22]. Zasady te narzucają członkom
zespołu ustanowiony sposób myślenia i postrzegania problemów współżycia grupowego [10,
s.  16].  Wykazanie  związków kultury  danej  organizacji  z  jej  wizerunkiem czy  osiągniętymi
sukcesami skierowało zainteresowanie  menedżerów bibliotecznych na możliwości  wpływu
zatrudnionego personelu na działalność biblioteki. Istotne jest zatem, by stworzyć taki typ
kultury  organizacyjnej,  który  byłby  proefektywnościowy –  wspierający  wszystkie  działania
placówki.

Biblioteka  Uniwersytecka  Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego  jest  przykładem
biblioteki akademickiej systematycznie transformującej swe działanie w celu osiągnięcia jak
najwyższej  efektywności  pracy.  Kultura  organizacyjna  znalazła  się  w  kręgu  zainteresowań
zarządzających  jako element kierowania  organizacją  mający  wpływ na skuteczność  pracy,
wizerunek Biblioteki oraz osób w niej zatrudnionych. Obecny obraz Biblioteki Uniwersyteckiej
to kolejny etap przemian organizacji  mającej swój początek 12 lat temu. W roku 1999, w
olsztyńskim  środowisku  akademickim  nastąpiło  wydarzenie  rzutujące  na  życie  wszystkich
tamtejszych  wyższych  uczelni  państwowych  –  na  bazie  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej,
Akademii  Rolniczo-Technicznej  i  Instytutu  Teologicznego  Seminarium  Duchownego
„Hosianum”  w  Olsztynie  powołano  Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski.  Jednocześnie  jako
jednostkę  ogólnouczelnianą  utworzono  Bibliotekę  Główną  z  20  bibliotekami  filialnymi
(wydziałowymi, instytutowymi i katedr) oraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej. Działanie
Biblioteki  Uczelnianej  wspomagały także 33 biblioteki  instytutów i  katedr finansowane ze
środków własnych tych jednostek. Biblioteki te dysponowały zasobem 77 tys. woluminów, a
nadzór merytoryczny sprawowała nad nimi Biblioteka Główna. Połączony personel liczył 121
osób [6, s. 137]. Rok 1999 oznaczał rozpoczęcie długiego procesu scalania bibliotek sieci i
wypracowywania  nowej  kultury  organizacyjnej  wspierającej  działanie  Biblioteki
Uniwersyteckiej.

Należy zauważyć, iż obydwie biblioteki uczelniane różniły się w zakresie posiadanych
zbiorów i organizacji ich udostępniania, systemem komputerowym, miały odmienną historię i
tradycje, a wszystko to świadczyło o różnych kulturach organizacyjnych obydwu organizmów
bibliotecznych.  Biblioteka  Główna  ART  wraz  ze  swymi  filiami  mieściła  się  w  całości  w
miasteczku akademickim, natomiast sieć biblioteczna WSP związana była z umiejscowieniem
wydziałów  uczelni  w  Olsztynie,  ponieważ  przy  nich  zlokalizowane  były  biblioteki  filialne.
Biblioteka  Główna  WSP  znajdowała  się  w  centrum  miasta,  w  budynku  zajmowanym
jednocześnie  przez  Wydział  Humanistyczny.  Odmienność  obu  połączonych  bibliotek
uczelnianych była zrozumiała i wbrew pozorom nie musiała stać się problemem, lecz raczej
bodźcem do kreowania nowej wartości.

Stworzenie nowego wizerunku biblioteki akademickiej i jej pracowników było jednym
z celów osób zarządzających Biblioteką Główną UWM. Możliwość taką widziano przy okazji
budowy nowego budynku bibliotecznego, który byłby siedzibą biblioteki uczelnianej wraz z
jej  filiami.  Dotychczasowe  rozproszenie  zbiorów  i  pracowników  dawało  niejednolitą
organizację zasobów oraz zróżnicowaną strukturę  organizacyjną,  na której  działanie miały
wpływ władze  wydziałów.  Sytuację  poprawiło  ukończenie  w  1999  r.  rozbudowy  budynku
Biblioteki Głównej ART rozpoczęte pięć lat wcześniej. Inwestycja ta pozwoliła na połączenie
centrum zarządzania Biblioteką i przeniesienie do kampusu dyrekcji Biblioteki Głównej UWM.
Szybko  następujące  zmiany  przynosiły  nowości  w  pracy  Biblioteki:  uzgodniono  sposób
udostępniania zbiorów oraz zmianę struktury organizacyjnej – połączono działy gromadzenia



i opracowania zbiorów zwartych i ciągłych. Zapoczątkowano również nowe zwyczaje, które
miały  stać  się  tradycją  biblioteczną,  m.in.  spotkania  opłatkowe  pracowników  Biblioteki.
Jednak  największe  zmiany  miała  przynieść  nowa  siedziba  Biblioteki,  której  budowę
rozpoczęto w 2001 r.

Przyszły  budynek  biblioteczny  miał  zainicjować  nowe  rozwiązania  nie  tylko
architektoniczne, ale również organizacyjne. Dotychczasowe warunki pracy obu uczelnianych
bibliotek nie umożliwiały  zastosowania nowoczesnych sposobów zarządzania.  Utrudnienia
powodowała  ciasnota  pomieszczeń,  zbiory  niedostępne  dla  czytelnika  zamknięte  w
magazynach, rozbicie sieci  bibliotecznej na małe oddziały,  zróżnicowanie działalności  filii  i
biblioteki głównej itp. Nowoczesny budynek biblioteczny budził nadzieje na rozwiązanie tych
problemów. Przede wszystkim zakładano koncepcję jednej biblioteki uczelnianej z minimalną
liczbą bibliotek sieci bibliotecznej. Takie rozwiązanie umożliwiałoby sprawniejsze zarządzanie
całością  zbiorów,  ujednolicenie  procesów  bibliotecznych,  stworzenie  nowej  struktury
organizacyjnej  sprzyjającej  efektywniejszej  komunikacji  wewnętrznej,  czy  wreszcie
ekonomiczne wykorzystanie środków na zakup zbiorów.

 Koncepcje zagospodarowania nowej Biblioteki powstawały na drodze analiz trendów
światowych oraz doświadczeń innych bibliotek w Polsce i na świecie. W celu wypracowania
idei rozmieszczenia zasobów bibliotecznych już w 2004 r., powołano Zespół ds. Organizacji
Rozmieszczenia Zbiorów. Przyszła siedziba Biblioteki  dawała możliwość organizacji  zbiorów
diametralnie różnej od dotychczasowej, czyli stworzenie wolnego dostępu do półek poprzez
umieszczenie zasobów w czterech czytelniach i wypożyczalni podręczników. Trzy czytelnie –
Kolekcję Nauk Społecznych, Kolekcję Nauk Przyrodniczych i Kolekcję Nauk Humanistycznych
umieszczono  na  jednym  poziomie  –  drugim  piętrze  budynku.  W  układzie  zbiorów
zastosowano  zmodyfikowaną  Uniwersalną  Klasyfikację  Dziesiętną.  Postanowiono
zdecydowanie  rozszerzyć  dostęp  użytkowników  do  zbiorów  otwierając  wypożyczalnię  z
wolnym dostępem do półek.  Kolekcja Dydaktyczna udostępniona czytelnikom na parterze
miała  przyjąć  podręczniki,  zwłaszcza  najnowsze  i  polecane  przez  wykładowców  jako
konieczne w procesie kształcenia. Kolejnym działem Biblioteki Uniwersyteckiej było Centrum
Dokumentacji Europejskiej umieszczone na poziomie Kolekcji Dydaktycznej. Zbiory kierowane
do tych agend miały posiadać oznaczenie lokalizacji  (przynależności do kolekcji)  oraz znak
miejsca na półce w postaci tak zwanego symbolu dziedziny, czyli dostosowanej do potrzeb
Biblioteki, Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Nowatorska  była  idea  rozmieszczenia  czasopism  w  nowej  Bibliotece.  Utworzono
Czytelnię Czasopism Bieżących, w której, w systemie wolnego dostępu, były umiejscowione
prenumerowane  tytuły  czasopism  z  roku  bieżącego.  Jednakże  równolegle  postanowiono
ułożyć  czasopisma  również  w  Kolekcjach.  Znalazły  się  tam  tytuły  wyjątkowo  poczytne  i
potrzebne w procesie dydaktycznym, ułożone rocznikami starszymi niż bieżące – z ostatnich
pięciu lat. Filozofia rozmieszczenia czasopism zakładała: po pierwsze otwarcie tego zasobu,
dotychczas  dostępnego  czytelnikom  jedynie  na  zamówienie,  po  drugie  –  umożliwienie
użytkownikom jednoczesnego studiowania tak książek, jak i czasopism. Ułożenie czasopism
według rozwiązania zastosowanego do układu książek, dawało kompatybilność tematyczną
obu zasobów w danej czytelni.

Reszta zbiorów – zwartych i  ciągłych, przede wszystkim starsza, zdezaktualizowana,
mniej  potrzebna  użytkownikom  –  została  przetransportowana  do  magazynu  Biblioteki
znajdującego się na najniższym poziomie budynku. Magazyny zostały zaopatrzone w regały
kompaktowe,  z  których część była ręcznie  przesuwana,  a  część  sterowana mechanizmem
elektronicznym.  Na  jednej  powierzchni  umieszczono  książki  i  czasopisma  w  logicznym



ustawieniu,  według  numeru  inwentarzowego,  ułatwiającego  pracę  magazynierom
realizującym  zamówienia  i  włączającym  zwrócone  przez  czytelników  materiały.  Ponieważ
użytkownicy  mieli  zamawiać  drogą elektroniczną potrzebne  im książki  i  czasopisma toteż
konieczne było  zaopatrzenie  Oddziału  Magazynów w komputery  i  drukarki  niezbędne do
wykonania zadań magazynu.

Proces rozmieszczania zbiorów był połączony z uzupełninaiem informacji w katalogu
elektronicznym Biblioteki, co było związane z umieszczeniem zbiorów w wolnym dostępie, jak
również  z  przeglądaniem  bazy  bibliotecznej  online,  czy  z  elektronicznym  wypożyczaniem
zbiorów. W tym celu, od 2003 r. pracownicy Biblioteki Głównej, jak i poszczególnych filii, byli
szkoleni  w  katalogowaniu  w  programie  Aleph  w  zakresie  importowania  rekordów
bibliograficznych z katalogu NUKAT, bądź tworzenia nowych opisów, co zakładało ściślejszą
współpracę z Katalogiem Centralnym. Nowo zakupione książki były wprowadzane do bazy
elektronicznej bezpośrednio po zarejestrowaniu zakupu, natomiast starszy zasób pozostawał
dalej dostępny poprzez katalog kartkowy.

Moment otwarcia nowego gmachu Biblioteki, który nastąpił 15 października 2007 r.,
był chwilą krytyczną – plany i teorie dotyczące przyszłej organizacji  placówki musiały ulec
weryfikacji  przekładając  się  na praktykę.  Niezwykle  ważnym elementem przemian w tym
czasie  stała  się  kultura  organizacyjna,  która,  jak  wcześniej  wspomniano,  ma  niewątpliwy
wpływ nie tylko na jakość pracy biblioteki, ale jednocześnie na jej społeczny odbiór. Czas tak
głębokich  przemian  organizacji  uwarunkowany  wprowadzeniem  uczelnianego  systemu
bibliotecznego umożliwił wykreowanie nowych wartości czy zwyczajów oraz odmiennych od
dotychczasowych sposobów postępowania. Warto nadmienić, że rewolucyjne podejście do
transformacji kultury organizacyjnej nie jest zalecane przez znawców zarządzania, jako zbyt
ingerujące  w  społeczne  stosunki  pracownicze  i  tym  samym  burzące  panujący  system.
Jednakże  Biblioteka  Główna  UWM  tworzyła  się  niejako  na  nowo,  co  menedżerom
bibliotecznym  dawało  okazję  na  głębokie  ale  nie  gwałtowne  zmiany,  także  kultury
organizacyjnej.

 Należy zauważyć, iż badania kultury bibliotek akademickich przynoszą zwykle obraz
instytucji  skostniałych,  hierarchicznych,  opierających  się  zmianom  [5,  s.  34-36].  Obecne
tempo  przemian  zachodzące  w  otoczeniu  bibliotek,  jak  i  w  ich  pracy,  wymaga  jednak
organizacji o kulturze wysokiej tolerancji niepewności oraz elastyczności, która według Sylwii
Stańczak jest rozumiana jako „perspektywiczne inicjowanie zmian, antycypacja potencjalnych
zmian,  ułatwiającą  nie  tylko  tolerancję  niepewności,  ale  zapewniająca  rozwój  organizacji
dzięki  niepewności”  [7,  s.  158].  Czyli,  organizując  nowy  system  biblioteczny,  należało  by
przede  wszystkim  uwzględnić,  iż  od  tej  pory  życie  biblioteki  będzie  charakteryzować  się
nieustannymi przekształceniami, co muszą zaakceptować bibliotekarze.

Model kultury organizacyjnej Edgara H. Scheina pozwoli opisać kulturę organizacyjną i
jej wpływ na wizerunek bibliotekarzy w Bibliotece Głównej UWM w Olsztynie, w momencie
rozpoczęcia działalności w nowym gmachu. Ten sam wzorzec zostanie zastosoany do próby
podsumowania klimatu pracy biblioteki cztery lata po otwarciu.

Piramida kulturowa Edagara H. Scheina na swym szczycie posiada tzw. artefakty, czyli
materialne wytwory kultury. Mają one charakter językowy, behawioralny oraz fizyczny i są
jawne  dla  środowiska  wewnętrznego  jak  i  otoczenia  biblioteki.  Stopniowe  łączenie
uczelnianej sieci bibliotecznej dało możliwość wyrównywania się poziomów kulturowych obu
organizmów  bibliotecznych.  Już  przed  przeprowadzką  do  nowego  gmachu  bibliotekarze
wymieniali  się  dotychczasowymi  określeniami  w  stosowanej  terminologii  zawodowej,
tworzyli nową, czasem nieoficjalną nomenklaturę, która jako skrót myślowy, a czasem jako



żart  językowy,  miała  szansę  zaistnieć  już  na  stałe.  Powstawanie  artefaktów  językowych
zapoczątkowała dyrekcja już na etapie planowania inwestycji. I tak kolekcje-czytelnie zaczęto
określać kolorami, jako że dla ułatwienia ich rozróżnienia zastosowano w oznakowaniu trzy
barwy.  Zaistniała  więc  w  przestrzeni  bibliotecznej  Kolekcja  Żółta  (zbiory  z  zakresu  nauk
społecznych – według UKD 1-3), Zielona (zbiory z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych –
według UKD 5-6) oraz Kolekcja Niebieska (zbiory humanistyczne – według UKD 7-8). Kolekcja
Dydaktyczna – wypożyczalnia mieszcząca największy zbiór wydawnictw zwartych w wolnym
dostępie, szybko została „ochrzczona” „Dydkiem”, a Wypożyczalnię Główną nazwano „Pod
schodami”,  ponieważ  umiejscowiono  ją  rzeczywiście  pod  schodami  prowadzącymi  na
pierwsze  piętro  –  do  czytelń.  Należy  zaznaczyć,  że  mimo,  iż  nazwa  tej  ostatniej  miała
charakter oficjalny – umieszczono ją nawet w folderach informacyjnych nowej Biblioteki – to
została  odrzucona  przez  pracowników  i  w  efekcie  zniknęła  z  wszelkich  informatorów  o
Bibliotece. W magazynie pojawiło się sformułowanie „cykanie” na określenie realizowanych
zamówień czytelniczych oraz „kobyłka” – oznaczające niezbyt wygodny wózek do transportu
zwrotów czytelniczych.

Artefakty  behawioralne  to  społeczne  zachowania  organizacji  –  rytuały,  obrzędy,
codzienne zachowania, obrzędy integracji, redukowania konfliktów czy wreszcie takie, które
są ukierunkowane na interakcje z czytelnikami [11, s. 91-98]. Jak wspomniano wcześniej, już
po połączeniu bibliotek obu uczelni,  dyrekcja Biblioteki  Głównej  zapoczątkowała coroczne
spotkania opłatkowe przed Bożym Narodzeniem. Spotkania te odbywały się w latach 2000-
2006 w Bibliotece Wydziału Teologii, gdzie w sąsiadującej kaplicy Seminarium Duchownego
zebrani brali udział w krótkiej mszy świętej, po której miało miejsce tradycyjne w polskim
klimacie  świąt  Bożego  Narodzenia  składanie  życzeń,  wspólne  śpiewanie  kolęd  i  skromny
poczęstunek. Obyczaj integrował nieznane sobie do tej pory grono, z każdym rokiem bliższe i
bardziej  znajome,  oraz  pozwalał  uczestniczącemu  personelowi  na  chwile  rozluźnienia,
zmniejszenie  dystansu  władzy  i  wybaczenie  sobie  ewentualnych  wzajemnych  uraz  w
świątecznej  atmosferze.  Po  wybudowaniu  nowego  gmachu  spotkania  przeniesiono  do
Zimowego Ogrodu nowego budynku Biblioteki,  a msze odbywają się w pobliskim kościele
akademickim.

Artefakty  behawioralne  zauważalne  są  również  w  nowej  Bibliotece  w  relacjach
bibliotekarzy z użytkownikami. Chcąc pozytywnie wpłynąć na poziom satysfakcji czytelników z
oferowanych usług, postanowiono maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na książki. W
tym celu stworzono wolny dostęp do zbiorów w licznych kolekcjach.  Wprowadzono także
nową organizację procesu opracowania zbiorów, która wpłynęła na skrócenie drogi książki od
zakupu do jej włożenia na półki oraz ustanowiono krótsze terminy realizacji  zamówień na
zbiory  umieszczone  w  magazynie.  Kolejna  innowacja  to  zaangażowanie  działów  tzw.
zamkniętych, w bieżącą obsługę na początku roku akademickiego, czyli udzielanie informacji
użytkownikom, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiowaniem. Efektem jest
sprawniejsze docieranie do zagubionych studentów i kierowanie ich do odpowiednich agend,
rozładowanie  kolejek  do wypożyczalń  i  informatorium oraz uzyskanie  atmosfery  ciepła w
codziennych kontaktach z odbiorcami.

Artefakty fizyczne Biblioteki są widoczne już na zewnątrz, gdy na frontonie budynku
czytamy  piękne  złocone  litery  napisu  „Biblioteka  Uniwersytecka”  oraz  tuż  po  wejściu  do
wewnątrz,  gdzie  wstępujący  do  Biblioteki  jest  oczarowany  światłem  i  sposobem
zaprojektowania powierzchni. Gmach miał stanowić w dużej części przestrzeń społeczną, co
widoczne jest już od pierwszej chwili. Duży hol wejściowy z umieszczonym bezpośrednio przy
wejściu informatorium, spektakularne schody prowadzące na pierwsze piętro, gdzie na gościa



czekają  wygodne  fotele,  możliwość  skorzystania  z  prywatnego  komputera  –  to  pierwsze
wrażenie odwiedzających Bibliotekę Uniwersytecką. Zastosowanie pastelowych kolorów ścian
czy  wygłuszających  wykładzin  podnosi  zdecydowanie  komfort  korzystania  z  Biblioteki.
Nowością  było  zaopatrzenie  Kolekcji  Dydaktycznej  w  plastikowe  kosze  do  wygodnego
przemieszczania się czytelnika z wybranymi książkami. Zbiory w tejże wypożyczalni zostały
ułożone według układu dziedzinowego, co ułatwia znalezienie informacji na dany temat. Inną
nowinką były ustawione w kolekcjach między regałami pojedyncze stanowiska czytelnicze,
oprócz wyodrębnionego obszaru do studiowania materiałów umieszczonych w czytelniach.
Przestrzeń społeczna w nowym gmachu – antresola ze stolikami i wygodnymi fotelami, ogród
zimowy  czy  tarasy  z  pięknymi  widokami  –  to  niewątpliwa  atrakcja  dla  odwiedzających
Bibliotekę użytkowników.

Następną  warstwę  w  piramidowym  torcie  Scheina  stanowią  wartości  i  normy
kulturowe. Jak sam badacz zakładał są to elementy kulturowe tylko częściowo widoczne i
uświadamiane. Przyjęto, że normami postępowania bibliotekarzy pracujących w Bibliotece
Uniwersyteckiej  są  te uznane przez lata za właściwe dla profesji  i  ujęte w kodeksie etyki
bibliotekarskiej,  czyli  ochrona  wartości  intelektualnej,  gwarantowanie  nieskrępowanego
dostępu  do  wiedzy,  wolność  myśli  i  wypowiedzi,  poszanowanie  praw  czytelnika  do
korzystania ze zbiorów – dyskrecja i  przestrzeganie tajemnicy służbowej [4].  Umieszczenie
użytkownika w centrum działań bibliotecznych ukierunkowało wszystkie procesy biblioteczne
na  wysoką  jakość  jego  obsługi.  Dbałość  o  zadowolenie  czytelnika  z  usług,  których  gama
systematycznie się rozszerza, czy zapewnienie komfortowej przestrzeni służącej studiowaniu
materiałów  bibliotecznych  dowodzi,  istnienia  w  organizacji  pewnego  modelu  kultury
organizacyjnej.

Biblioteka  Uniwersytecka  w  swej  ofercie  umieszcza  nie  tylko  usługi  cenne  dla
procesów kształcenia i kreowania warsztatu naukowego użytkowników, ale tworzy również
przestrzeń kulturalną: jest miejscem wystaw artystycznych olsztyńskich twórców, studentów
Wydziału  Sztuki  UWM,  czy  wreszcie  lokalnego  amatorskiego  ruchu  artystycznego.  W
Bibliotece odbywają się też coroczne imprezy organizowane w ramach Dni Nauki. Ciekawą
inicjatywą  jest  tzw.  Biblioteka  Kulturalna,  czyli  cykliczne  spotkania  filmowe  kinomanów,
poprzedzane prelekcją lokalnych reżyserów, teoretyków sztuki filmowej czy krytyków X Muzy.
Biblioteka  Uniwersytecka  otwiera  swe  podwoje  dla  przedstawień  teatralnych,  koncertów
muzyki  poważnej,  folklorystycznej,  na  wykłady  itp.  Tymi  działaniami  podkreśla  swoje
znaczenie  dla  wspólnoty  uniwersyteckiej,  ale  także  lokalnej  –  olsztyńskiej,  jako  miejsca
spotkań towarzyskich. Kultura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej została wzbogacona
nową  wartością,  jaką  jest  pojęcie  przestrzeni  społecznej  w  bibliotece,  której  aktywne
wykorzystanie przez użytkownika wyraźnie wskazuje na potrzebę jej istnienia.

Normy i wartości środowiska pracy to ostatni poziom schematu kultury organizacyjnej
według Scheina – zupełnie niewidoczny i nieuświadamiany przez uczestników gry kulturowej.
Niewidoczne, ale odczuwane w zachowaniach wobec czytelnika, we wzajemnych kontaktach
służbowych,  w  poszanowaniu  reguł  życia  zawodowego,  w  chęci  uczestnictwa  w  pracach
Biblioteki, w realizacji jej misji – są trwałą bazą klimatyczną. Na założenia kulturowe mają
wpływ różne czynniki – socjalizacja domowa, charakter zatrudnionych osób, otoczenie pracy,
style kierowania stosowane przez przełożonych itp., które jako program kulturowy pozwalają
każdemu członkowi pracowniczej społeczności na rozpoznanie atmosfery pracy, aklimatyzację
i dostosowanie się do niewidocznych reguł życia grupy. Obecne warunki pracy zdecydowanie
różnią się od poprzednich, panujących w obu bibliotekach uczelnianych. Duży zespół, większa
anonimowość użytkowników, wewnętrzna mobilność pracowników, nacisk na podwyższanie



kwalifikacji,  potrzeba  permanentnego  dokształcania  się  widoczna  w  organizowaniu
wewnętrznych  szkoleń  i  seminariów  przygotowywanych  przez  samych  bibliotekarzy  –  to
niektóre z elementów zmiany w założeniach kulturowych. W składzie personelu, na skutek
naturalnej  wymiany,  coraz częściej  widać osoby młode,  odporne na lęki  przed zmianami,
kreatywne, szukające możliwości dla swej aktywności zawodowej.

Cztery lata pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym budynku minęły na kolejnych
przemianach,  które  są  świadectwem  przyjęcia  przez  kierownictwo  nowego  sposobu
zarządzania  zasobami  materialnymi  i  niematerialnymi.  Stworzenie  klimatu  pracy
przyjmującego  zmiany  za  trwały  element,  zaowocowało  stworzeniem  elastycznego  i
otwartego na innowacje zespołu. Rozmieszczenie zbiorów było od początku jednym wielkim
eksperymentem, ponieważ reguły wolnego dostępu wypracowywano sukcesywnie, co roku
przedstawiając  użytkownikom  nowe  rozwiązania.  Regulowano  liczbę  egzemplarzy
wydawnictw zwartych umieszczanych w kolekcjach. Powiększano bądź zmniejszano zasób w
wolnym  dostępie,  obserwując  różnorodność  potrzeb  studentów  stacjonarnych  i
niestacjonarnych. Usunięto z czytelń wydawnictwa ciągłe, by utworzyć jedną wielką Czytelnię
Czasopism połączoną z Działem Informacji Naukowej, co dało początek Czytelni Czasopism i
Informacji Naukowej. Kolekcję tę podzielono na dwie sekcje – humanistyczną i przyrodniczo-
techniczną, a zbiory ułożono w wolnym dostępie w rozwiązaniu działowym. Wydawnictwa
ciągłe zaczęto opatrywać symbolami działów, które umożliwiały wyszukanie materiałów do
studiowania według dziedzin wiedzy. Podobny proces – nadawanie symboli działów – objął
wydawnictwa zwarte poza wolnym dostępem.

Zmianie  ulegała  także  struktura  organizacyjna  Biblioteki.  W  sieci  biblioteczno-
informacyjnej  po 2007 r.  były  biblioteki:  Biblioteka Wydziału Teologii,  Biblioteka Wydziału
Nauk Społecznych, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
oraz Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych. W 2010 r. zamknięto Bibliotekę Wydziału Nauk
Społecznych,  a  pracowników  i  zbiory  przeniesiono  do  głównego  gmachu.  Rok  później
podobny los spotkał  Bibliotekę Wydziału Matematyki  i  Informatyki.  Magazyny oddzielono
organizacyjnie  od  działów  udostępniania  tworząc  Oddział  Magazynów  dysponujący
połączonymi zasobami książek i czasopism umieszczonymi w jednej przestrzeni.

Innowacją  w  strukturze  organizacyjnej  Biblioteki  Uniwersyteckiej  (zmierzającej  w
kierunku  struktury  macierzowej)  było  powstanie  zespołów  zadaniowych.  Kolejno
powoływano  zespoły:  do  spraw  katalogowania  najstarszych  zbiorów  (retrokonwersji),  do
spraw dubletów czasopism oraz do tworzenia symboli  działów dla wszystkich zbiorów. W
skład zespołów weszły osoby na co dzień wykonujące swe obowiązki służbowe w różnych
agendach,  co  każdorazowo  wymagało  precyzyjnego  ustalenia  harmonogramu  prac,
elastyczności oraz umiejętności przewidywania następstw działań zespołów. Dobór osób nie
był przypadkowy, ponieważ w dużej mierze pracownicy ci wcześniej mieli okazję wykazać się
odpowiednimi kompetencjami zawodowymi.  Część bibliotekarzy wybrano do zespołów na
podstawie obserwacji  ich pracy już w nowej strukturze Biblioteki. Jednakże, co jest cechą
charakterystyczną dla  obecnej  kultury organizacyjnej  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  większość
bibliotekarzy wcześniej wyraziła gotowość do pracy przy realizacji  odmiennych niż typowe
zadań.

Nie oznacza to, że wszyscy pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej są równie aktywni.
Część  bibliotekarzy,  zwłaszcza  starszych  stażem,  wykazuje  mniejszą  akceptację  dla
wprowadzanych innowacji, co może być świadectwem wypalenia zawodowego, czy też braku
zrozumienia  dla  potrzeby  zmian.  Inna  grupa  pracowników  niechętna  nowemu  modelowi
pracy w Bibliotece, to osoby przypadkowo znajdujące się w zawodzie, które nie czują się



związane z pracą inaczej,  jak poprzez wspólne miejsce zatrudnienia.  Brak zrozumienia dla
konieczności wprowadzania przez dyrekcję szybkich i odmiennych rozwiązań w działalności
Biblioteki  może  również  wynikać  z  braku  profesjonalnych  umiejętności  części  kadry.  Nie
wszyscy umieją równie sprawnie obsługiwać programy biblioteczne, bazy elektroniczne, czy
posiadają wiedzę o tajnikach zawodu. Następny powód braku aktywności można upatrywać
w  konieczności  mobilności  pracowników  i  permanentnym  mieszaniu  się  personalnym
zespołów,  które  do niedawna miały  niezwykle  stabilny  skład.  Brak  akceptacji  dla  takiego
modelu  pracy  może  wynikać  z  różnych  powodów,  jednak  często  upatrywać  go  można  w
cechach  osobowościowych  zatrudnionych  osób.  Nie  wydaje  się  jednak,  by  ta  grupa
pracowników  mogła  zdominować  kulturę  organizacyjną  Biblioteki,  ponieważ  obecny
wizerunek bibliotekarzy zdaje się być utrwalony poprzez wprowadzone przez ostatnie cztery
lata zmiany, aczkolwiek nie można pomijać w analizie różnorodności postaw pracowniczych.

Nowa Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie to przykład nowej bibliotekarskiej
wartości.  Wyróżniająca  się  ciekawym  stylem  architektonicznym,  przyjazną  przestrzenią
społeczną i  podmiotowym traktowaniem użytkowników, wytworzyła proefektywną kulturę
organizacyjną, która wykreowała nowy wizerunek biblioteki i jej pracowników. Przenikanie się
doświadczeń zawodowych podczas  pracy  w zespołach zadaniowych,  konieczność  ciągłego
dokształcania i  delegowanie uprawnień,  stworzyło atmosferę współpracy i  zaangażowania
bibliotekarzy.  Nowa  aranżacja  przestrzeni  bibliotecznej  wskazała  też  na  konieczność
rozszerzenia przestrzeni dostępnej dla czytelników, co oznaczało wyjście bibliotekarzy zza lad
bibliotecznych.  Identyfikatory  spowodowały  zwiększenie  widoczności  pracowników  wśród
tłumu klientów codziennie przybywających do Biblioteki.

Bibliotekarz  Biblioteki  Uniwersyteckiej  UWM  wykazuje  obecnie  większe  ambicje
zawodowe, co oznacza uczestnictwo w konferencjach bibliotekarskich, uczenie się języków
obcych  czy  publikowanie  artykułów  odnoszących  się  do  wykonywanej  profesji,  jak  i  do
zainteresowań pozazawodowych. Wśród personelu znajduje się spora grupa pracowników z
tytułem  naukowym  doktora,  a  także  są  osoby  starające  się  o  podwyższenie  kwalifikacji
przygotowując się do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego. Często spotykane cechy
charakteru  wśród  kadry  to:  energiczność,  zaradność,  spontaniczność  i  niezależność.
Bibliotekarze, zwłaszcza młodsi wiekiem oraz stażem pracy, oczekują różnorodności zadań,
które  powodują  ucieczkę  od  rutyny  zawodowej,  a  wręcz  przeciwnie  –  skłaniają  do
aktywności,  permanentnego  dokształcania,  a  w  zamian  przynoszą  satysfakcję  z
podejmowania nowych przedsięwzięć. Nowa kultura organizacyjna, akceptująca mobilność
środowiska  bibliotekarskiego  na  każdej  płaszczyźnie  działań  zawodowych,  zmusza
pracowników do krytycznego spojrzenia na własną postawę w pracy, a także do zadania sobie
pytania  o  przyszłość  tak  miejsca  pracy,  jak  i  własnego  wkładu  w  procesy  biblioteczne.
Wynikająca z założeń kulturowych postawa służenia pomocą użytkownikom oraz świadomość
własnego wkładu w rozwój nauki,  przejawia się w codziennych kontaktach bibliotekarza z
czytelnikami i ich staraniach o jakość świadczonych usług.

Konkludując,  należy  stwierdzić,  że  mobilność  środowiska  pracy  bibliotekarzy
uczelnianych wskazuje na wystąpienie w najbliższej  przyszłości  kolejnych transformacji,  co
zapewne  wpłynie  na  kulturę  organizacyjną  i  wizerunek  personelu.  Kierunek  tych  zmian
możemy jedynie  przewidywać,  a  ich efekty  będą przedmiotem zainteresowania  kolejnych
menedżerów bibliotecznych.
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Renata Piotrowska1

Nowe media w pracy nauczycieli bibliotekarzy

Warunki  pracy  bibliotekarzy  szkolnych  w  krajach  europejskich  są  bardzo
zróżnicowane. Na taki stan rzeczy wpływa stopień rozwoju poszczególnych państw, środki
finansowe  przeznaczane  na  oświatę  oraz  sytuacja  prawna  bibliotek  szkolnych  w
poszczególnych  państwach.  Kraje,  które  jako  pierwsze  zaczęły  korzystać  z  doświadczeń
amerykańskiego  bibliotekarstwa  szkolnego  obecnie  posiadają  szkoły  wyposażone  w
pracownie,  pełniące  funkcje  centrów  edukacyjnych.  Równolegle  na  terenie  Europy
funkcjonują tradycyjne wypożyczalnie lektur, których transformacja jest nieunikniona [4, s.
20].

Przynależność  do  Unii  Europejskiej  obliguje  do  spełniania  kryteriów  rozwoju
konkretnych sektorów, warunkujących funkcjonowanie państwa, zgodnie z przyjętą polityką i
dyrektywami  instytucji  UE.  Wraz  z  początkiem  XXI  w.  znacznie  wzrosło  zainteresowanie
problematyką wdrażania uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji. Dostrzeżono
konieczność  włączenia  się  bibliotekarzy  szkolnych  w  proces  nabywania  kompetencji
informacyjnych  przez  uczniów.  Niezależnie  od  strategii  modernizacji  sytemu  edukacji  w
krajach  Unii  Europejskiej,  model  kształcenia  użytkowników  informacji  stał  się  powodem
zorganizowania w 2003 r. spotkania reprezentantów stowarzyszeń bibliotekarzy szkolnych i
nauczycieli  z  przedstawicielami  ministerstw  oświaty  z  Austrii,  Włoch,  Holandii,  Norwegii,
Portugalii,  Rosji,  Szwecji  i  Wielkiej  Brytanii.  W trakcie zjazdu zadecydowano o powołaniu
nieformalnej grupy European Network for School Libraries and Information Literacy (ENSIL).
Przyjęto również oświadczenie Amsterdam Statement on School Libraries and Information
Literacy, w którym jednoznacznie stwierdzono, że biblioteki szkolne odgrywają zasadniczą
rolę w procesie przygotowania  uczniów do korzystania  ze źródeł  informacji  i  właściwego
wykorzystywania zdobytej wiedzy. Za jeden z ważniejszych dokumentów uznano  Manifest
bibliotek szkolnych IFLA/UNESCO [2], który przedstawia konieczność wprowadzenia zmian w
sposobie i zakresie funkcjonowania bibliotekarstwa szkolnego.

W 2008 r. status ENSIL uległ zmianie2, a działalność skoncentrowano na zapewnieniu
wszystkim uczniom,  we wszystkich krajach Europy,  dostępu do wysokiej  jakości  bibliotek
szkolnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych bibliotekarzy. Osiągnięcie tego celu ma
następować  dzięki  wspieraniu  i  promowaniu  badań  dotyczących  bibliotek  szkolnych  oraz
rozpowszechnianiu informacji na temat zadań spoczywających na bibliotekarzach. Jednym z
dokumentów,  służących  realizacji  celów  przyjętych  przez  ENSIL,  jest  manifest  autorstwa
Joyce Kasman Valenza [5].

Nowe technologie wymuszają reformowanie dotychczasowych, tradycyjnych metod
pracy z młodzieżą. Treść manifestu wskazuje na powszechność różnego rodzaju przenośnych
urządzeń,  umożliwiających  korzystanie  z  e-booków  czy  zasobów  sieci.  Z  uwagi  na
zróżnicowany  rozwój  gospodarczy,  nie  we  wszystkich  krajach  najnowsze  technologie  są
ogólnodostępne. Jednak możliwość pozyskiwania czy wymiany informacji  uzależniona jest
wyłącznie  od  dostępu  do  Internetu,  a  to  każda  szkoła,  funkcjonująca  w  społeczeństwie

1 dr Renata Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski, e-mail: rpiotrowska@gmail.com
2 Nieformalna  sieć  współpracy  blisko  osiemdziesięciu  partnerów  z  ponad  dwudziestu  krajów  została
zarejestrowana w Holandii jako fundacja.



informacyjnym, powinna zapewniać. Wyzwaniem dla bibliotekarzy szkolnych jest nadążenie
za  zmianami  dokonującymi  się  w  świecie  techniki  i  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych. Nie ogranicza się ono wyłącznie do posiadania wiedzy o innowacyjnych
rozwiązaniach.  Bibliotekarz  szkolny XXI  w. powinien systematycznie  doskonalić  posiadane
umiejętności informatyczne, medialne i informacyjne. To on powinien przedstawiać uczniom
nowe możliwości wykorzystania technologii (a nie odwrotnie).

Autorka manifestu wskazuje, w jaki sposób w XXI w. bibliotekarze mogą realizować
spoczywające  na  nich  zadania.  Jednym  z  nich  jest  rozwijanie  kompetencji  czytelniczych
uczniów.  W  tym  celu  proponuje  wykorzystać  różnorodne  przenośne  urządzenia
umożliwiające korzystanie  z  audio i  e-booków,  którymi  dysponuje  coraz  większy  odsetek
społeczeństwa.  Różne techniki  zapoznawania  się  z  tekstem stwarzają  większe  możliwości
poświęcenia czasu lekturze. Młodzież w wieku szkolnym należy do pokolenia określanego
mianem netgenaracji.  Wszelkie możliwości,  jakie daje Internet, są dla uczniów oczywiste.
Chętnie wykorzystują go do rozrywki, komunikacji czy jako źródło informacji. Nowoczesne
technologie  informacyjno-komunikacyjne  są  dla  nich  atrakcyjniejsze  niż  drukowane,
tradycyjne formy przekazu. Prowadzona przez bibliotekarza strona internetowa może stać
się dla uczniów cennym źródłem informacji. Jedno z jej zadań może polegać na promowaniu
wartościowej  literatury.  Nie  musi  się  ono  ograniczać  do  podania  listy  proponowanych
tytułów. Korzystając z polskich zasobów Internetu warto odesłać uczniów do serwisu Wolne
Lektury, czy wręcz zamieścić wyszukiwarkę Wolnych Lektur jako widżet na stronie biblioteki.
W  ten  sposób  zapewniony  zostanie  dostęp  do  kanonu  lektur  szkolnych  w  formie
zdigitalizowanej oraz nagrań audio. Proponując uczniom e-książki, bibliotekarz szkolny musi
być  w  stanie  wskazać  odpowiednie  aplikacje  do  ich  odczytu  na  różnego  rodzaju
nośnikach/narzędziach  (ipady,  iphony,  telefony  z  systemem  Android  i  inne  mobilne
urządzenia).

Zapoznanie się z treścią książki daje możliwość podzielenia się refleksjami. W tym celu
Joyce  Valenza  proponuje  wykorzystać  różne  formy  komunikacji,  również  portale
społecznościowe. Polskim odpowiednikiem serwisów polecanych przez autorkę manifestu,
może być BiblioNETka.  Korzystanie z serwisów tego typu stwarza możliwość dzielenia się
swoją opinią na temat przeczytanych książek. Każda z nich może być oceniona, dzięki czemu
znajdzie  swoje  miejsce  na  liście  rankingowej.  Użytkownicy  serwisu  mają  możliwość
utworzenia  wirtualnego  księgozbioru,  określenia  swoich  preferencji  lekturowych,
nawiązywania kontaktów w celu wymiany opinii czy oceny poszczególnych tytułów. Z punktu
widzenia  promocji  czytelnictwa  nie  jest  ważny  rodzaj  komunikatu  (blog,  tweet)
zamieszczonego w Internecie, ale sam fakt dzielenia się informacją o czytanych książkach.

Powszechność  nowoczesnych  technologii  stworzyła  nowe  możliwości  promowania
czytelnictwa wśród młodzieży. Jednocześnie zapewniła dostęp do nieograniczonych zasobów
informacji.  Uczniowie  mogą  być  zarówno  autorami,  jak  i  odbiorcami  wiadomości
rozpowszechnianych przez Internet.  Bibliotekarz – posiadając wysoki  poziom kompetencji
informacyjnych i medialnych oraz mając tego świadomość – powinien wskazywać uczniom, a
także nauczycielom, możliwości technologii informacyjno-komunikacyjnych. Niezależnie od
grupy odbiorców, działania bibliotekarza powinny mieć na celu upowszechnienie korzystania
z  nowoczesnych  narzędzi,  włączenie  ich  do  procesu  nauczania,  wręcz  uatrakcyjnienie
dotychczasowego sposobu kształcenia. Taka postawa będzie charakteryzowała bibliotekarza
szkolnego XXI w. Dzięki niej szkoła będzie w stanie sprostać zadaniu przygotowania uczniów
do życia w społeczeństwie informacyjnym.



W  społeczeństwie  informacyjnym  informacja  postrzegana  jest  jako  najcenniejszy
towar.  Funkcjonowanie  w  tego  typu  społeczności  wymaga  od  obywateli  biegłości  w
poszukiwaniu,  weryfikowaniu i  wykorzystywaniu  informacji,  a  także  w ich przetwarzaniu.
Kształtowanie  kompetencji  informacyjnych  nierozerwalnie  łączy  się  z  posiadaniem  i
doskonaleniem kompetencji medialnych. W XXI w. bibliotekarz szkolny ma liczne możliwości
wprowadzania uczniów w świat nowych mediów, przekazywania zasad ich działania i użycia,
w  celu  zaspokajania  potrzeb  informacyjnych.  Dla  bibliotekarza  droga  do  sukcesu  w  tym
obszarze rozpoczyna się od wykorzystania posiadanych kompetencji do tego, aby biblioteka
szkolna zaistniała w wirtualnym świecie. Prowadzona przez niego strona internetowa, blog
witryna  typu wiki  lub  narzędzia  jeszcze  innego rodzaju,  mają  za  zadanie  przyciągnąć  do
biblioteki  (niekoniecznie  do  pomieszczenia)  jak  największą  liczbę  uczniów.  Większe
zainteresowanie  młodzieży  zwróci  witryna,  którą  będą  mogli  współtworzyć.  Dodatkowo,
takie rozwiązanie umożliwi podnoszenie poziomu kompetencji medialnych uczniów. Treści
publikowane  przez  bibliotekarza  w  Internecie  muszą  być  ocenianie  przez  społeczność
uczniowską  jako  ciekawe,  godne  polecenia  („Lubię  to”),  a  także  posiadać  wartość
dydaktyczną.

Obowiązkiem  bibliotekarza  szkolnego  jest  znajomość  realizowanych  programów
nauczania i  wynikających z nich potrzeb informacyjnych uczniów i  nauczycieli.  Ta wiedza
umożliwi mu wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i stworzenie drogowskazów, dzięki którym
będą mogli dotrzeć do wartościowych stron, dokumentów oraz portali wspierających proces
kształcenia.  Zaangażowanie  bibliotekarza  w  organizację  dostępu  do  sprawdzonych
elektronicznych źródeł informacji, przy jednoczesnym promowaniu swojej działalności, może
przyczynić  się  do  urozmaicenia  wykorzystywanych  w  szkole  metod  nauczania.  W
konsekwencji nauka może stać się ciekawym doświadczeniem.

Chociaż  media elektroniczne pod wieloma względami  dominują nad drukowanymi
formami przekazu informacji,  w bibliotece szkolnej nie powinno się umniejszać wagi tych
drugich. Zadanie bibliotekarza powinno polegać na prezentowaniu tradycyjnych wydawnictw
informacyjnych oraz wskazywaniu różnic pomiędzy nimi i  ich cyfrowymi odpowiednikami.
Przy  pomocy  bibliotekarza  uczniowie  powinni  doskonalić  swoje  umiejętności  w  zakresie
korzystania z encyklopedii, słowników w wersji drukowanej i elektronicznej. Powinni również
poznać ideę tworzenia słów kluczowych i haseł przedmiotowych oraz ich wykorzystywania
podczas poszukiwania informacji. Natomiast, przekazując wiedzę na temat budowy różnego
rodzaju baz danych,  nauczyciel  bibliotekarz powinien zapoznać uczniów z funkcją,  jaką w
wyszukiwaniu  wiadomości  pełnią  indeksy.  Nie  mniej  istotne  jest  zapoznanie  młodych
czytelników  z  wyszukiwaniem  informacji  w  katalogu  biblioteki.  Korzystając  z  katalogu
biblioteki szkolnej uczniowie nabędą umiejętności, które umożliwią im dotarcie do literatury
dostępnej w innych placówkach.

Wyposażenie  uczniów  w  zbiór  umiejętności  pozwalających  na  samodzielne
realizowanie  strategii  wyszukiwawczych,  wymaga  od  bibliotekarza  zaangażowania  się  w
proces  kształcenia.  Obecność  bibliotekarza  szkolnego  na  lekcjach  przedmiotowych  nie
powinna  dziwić.  Nauczyciele,  znający  wartość  posiadanych  przez  niego  kompetencji
informacyjnych i medialnych, dostrzegą korzyści takiego rozwiązania. Dzięki niemu zadania
spoczywające na każdej szkole będą miały szansę na rzetelne realizowanie. Współdziałanie
bibliotekarzy  z  nauczycielami  przedmiotowymi,  nawiązanie  i  podtrzymywanie  dialogu,
stwarza możliwość wyposażenia uczniów w zbiór kluczowych kompetencji,  warunkujących
rozwój  społeczeństwa  informacyjnego.  Oprócz  uczestnictwa  w  lekcjach  przedmiotowych
bibliotekarz może mieć w tym dodatkowy udział. Pomieszczenia biblioteki szkolnej wydają



się  być  naturalnym  miejscem  kształcenia  kompetencji  informacyjnych  uczniów,  ale  nie
powinny  ograniczać  działań  bibliotekarza.  Jego  aktywność  w szkole  XXI  w.  powinna  być
wszechobecna.  Wyjście  biblioteki  poza  ściany  zajmowanych  przez  nią  pomieszczeń
gwarantuje dotarcie do szerszych kręgów odbiorców. Najlepsze rezultaty osiągnięte zostaną
przez  bibliotekarzy,  którzy  do  promowania  swojej  działalności  wykorzystają  nowoczesne
technologie. Dzięki nim uczniowie będą mogli korzystać z „biblioteki” w dowolnym czasie i
miejscu.  Aktualna,  dynamiczna  strona  internetowa  biblioteki  będzie  ich  zachęcać  do
korzystania  z  jej  usług  i  jednocześnie  wyrabiać  dobre  nawyki  wyszukiwawcze.  Do
informowania  o  wartościowych  zasobach  sieciowych  i  organizowania  dostępu  do  nich
bibliotekarze  powinni  wykorzystywać  odpowiednie  narzędzia  internetowe:  kanały  RSS,
zakładki, blog, galerie zdjęć i inne. Natomiast zaplanowane wydarzenia mogą być widoczne
na stronie biblioteki, np. poprzez Kalendarz Google.

W dydaktycznej  działalności  biblioteki  szkolnej nie mniej  istotna jest  indywidualna
praca z  czytelnikiem. Dzięki  niej  bibliotekarz  pozna poziom kompetencji  informacyjnych i
medialnych  poszczególnych  uczniów.  Taka  wiedza  wpłynie  na  efektywność  jego  działań.
Będą  one  bowiem  ukierunkowane  na  wykształcenie  i  doskonalenie  konkretnych
umiejętności przez określonych uczniów. Bibliotekarz dążąc do umocnienia pozycji biblioteki
w szkole XXI w. będzie przewodnikiem po świecie informacji zarówno dla uczniów, jak i dla
nauczycieli.  Pełniąc  tę  rolę  będzie  przekazywał  wiedzę,  w  jaki  sposób  zorganizować  i
przeprowadzić  strategię  wyszukiwawczą.  Jego  pomoc  użytkownikom  informacji  będzie
polegała na nauce właściwego określania potrzeb informacyjnych, wybieraniu źródeł, które
będą w stanie je zaspokoić, następnie ocenianiu i selekcjonowaniu pozyskanych dzięki nim
wiadomości.  Dane  zgromadzone  w  konkretnym  celu  będą  musiały  być  odpowiednio
wykorzystane. Bibliotekarz XXI w. będzie dążył,  aby jego podopieczni  potrafili  zastosować
różne  formy  ekspresji  nowo  zdobytej  wiedzy.  Realizując  tego  typu  zadania  pod  okiem
bibliotekarza, uczniowie nauczą się czerpać informacje z różnych źródeł zgodnie w zasadami
etyki  i  szanując prawa autorskie.  Poznają również możliwości  i  zasady rozpowszechniania
swojej działalności.

Autorka  manifestu  porównuje  bibliotekę  szkolną  do  kuchni,  gdzie  na  powstanie
finalnego produktu musi złożyć się szereg czynności, które będą miały wpływ na jego jakość.
Zadanie  szefa  kuchni  polega  na  kierowaniu  działaniami  zespołu,  nadzorowaniu  pracy,
służeniu radą i pomocą. W XXI w. bibliotekarz szkolny ma do wyboru wcielenie się w rolę
koordynatora  kształcenia  kompetencji  informacyjnych  i  medialnych  w  danej  szkole  lub
zmianę  zawodu.  Nie  da  się  powstrzymać  przenikania  technologii  informacyjno-
komunikacyjnych do procesu nauczania, można natomiast skoncentrować się na wiążących
się z nimi korzyściach edukacyjnych. Młodzież korzystająca z nowoczesnych narzędzi na co
dzień,  z  chęcią  wykorzysta  je  również  w  celach  dydaktycznych.  Dla  nauczycieli,  także
bibliotekarzy,  współczesne  media  mogą  stanowić  wyzwanie.  Jednak  zawód  nauczyciela  z
założenia wymaga ciągłego podnoszenia posiadanych kwalifikacji. Początek XXI w. pokazał,
że  znajomość  i  umiejętność  zastosowania  oraz  obsługi  nowoczesnych  technologii  jest
przepustką do wiedzy i decyduje o samorozwoju jednostki. Tym bardziej szkoła i osoby w niej
pracujące  powinny  sprostać  oczekiwaniom  uczniów  i  dostosować  się  do  wszechobecnej
technologii.

Dewizą bibliotekarza szkolnego w XXI  w. powinno być pytanie:  co zrobić,  aby być
lepszym?  Jakość  jego  pracy  zależy  od  posiadanej  wiedzy,  zaangażowania,  otwartości  na
inicjatywy  społeczności  szkolnej,  działalności  poza  pomieszczeniami  biblioteki  oraz
wykorzystania  w  tym  celu  technologii  informacyjno-komunikacyjnych.  W  Polsce,  wśród



bibliotekarzy szkolnych znajdują się osoby, które rozpoczęły kreowanie nowego wizerunku
zawodu.  Grono to systematycznie się powiększa,  co wskazuje na fakt,  że najważniejszym
bodźcem do zmian są chęci i poczucie misji, a nie odgórne dyrektywy.
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Monika Curyło1

Problematyka etyki zawodowej. Kodeksy etyczne

Definicja  pojęcia  „etyka”2 zamieszczana  w  ogólnodostępnych  słownikach  i
encyklopediach  wprowadza  czytelnika  w  świat  pojęć  filozoficznych,  moralności,  wyboru
między dobrem a złem, właściwych zasad, a nawet ideałów życia. Moralność to jedna z form
świadomości  społecznej,  która  ocenia  ludzkie  zachowania,  powinności,  wzory  i  ideały
względem  panujących  w  danej  epoce  przekonań,  dotyczących  tego,  co  dobre  i  złe  oraz
poglądów uzasadniających te przekonania. Rozumiana w tym sensie etyka stanowić będzie
ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej zbiorowości społecznej.  Etyka w aspekcie
normatywnym zajmuje się ustalaniem co jest dobre, a co złe, a także wytyczaniem norm
wskazujących  drogę  dążenia  do  przyjętego  ideału  moralnego.  Etyka  w  sensie  opisowym
zajmuje  się  analizą,  opisem  i  wyjaśnieniem  moralności  obiegowej  w  różnych  epokach  i
środowiskach społecznych.

W obszarze zainteresowania etyki znajduje się również etyka zawodowa, wychodzi
się bowiem z założenia, że etyka zawodowa nie zastępuje etyki ogólnej, lecz ją dopełnia i
konkretyzuje. Omawiając zagadnienia związane z etyką różnych zawodów, należy wspomnieć
o  pojęciach,  takich  jak  etos  zawodu,  kodeks  zawodowy  i  deontologia  zawodowa.  Jeżeli
bowiem przyjąć, że przedmiotem etyki jest godne i dobre życie, dla każdej dziedziny życia
powinny istnieć reguły, których zastosowanie umożliwi dążenie do ideału w tej dziedzinie.
Przy czym tzw. etyczne działanie człowieka może być spowodowane różnymi czynnikami,
wśród  których,  jako  najczęściej  wymieniane,  wyróżnia  się:  skłonność  do  postępowania
według niezmiennych i znanych reguł, uznawanie norm przejmowanych w danej grupie oraz
obawa  przed  sankcjami  w  wypadku  odstąpienia  od  uznawanych  zasad  etycznych.  W
odróżnieniu od spisanych i skodyfikowanych norm postępowania, pojęcie etosu jako zbioru
idealnych wzorów kulturowych realizowanych i obowiązujących w danej grupie społecznej,
nie  wymaga  prawniczego  języka  oczekiwanego  w  przepisach  urzędowych  czy  kodeksach
sądowych, w rozumieniu odbiorców łączy się bowiem z pojęciami moralności czy wartości
idealnych.  Jeżeli  więc  mowa  o  etosie  zawodowym,  możemy  przez  to  pojęcie  rozumieć
całokształt  postaw,  zachowań  i  sposobu  myślenia,  które  określają  konkretną  grupę
zawodową  lub  grupy  zawodowe.  Często  w  ramach  określania  się  różnych  zawodów
pracownicy  czy  członkowie  danej  społeczności  zawodowej  odczuwają  potrzebę  spisania
najważniejszych  problemów  moralno-prawnych  danego  zawodu  i  wydania  ich  w  formie
zasad  przybierających  kształt  kodeksu.  Takie  kodeksy  tworzą  coś  w  rodzaju  prawa
zawodowego,  wskazując  na  powinności  wynikające  zarówno  z  obowiązującego  kodeksu
zawodowego, jak i przyjętego przez ogół etosu3.

1 mgr Monika Curyło, Biblioteka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową,
Uniwersytet Jagielloński, e-mail: monika.curylo@uj.edu.pl
2 Etyka (z gr. tá ēthiká traktat o obyczajach < ḗthos obyczaj, charakter) w sensie potocznym to ogół ocen i norm
moralnych  w  danej  epoce  i  zbiorowości  społecznej  lub  konkretny  ich  system,  tj.  moralność;  w  sensie
filozoficznym — nauka dotycząca moralności, rozpatrywana odrębnie w aspektach: normatywnym jako nauka
moralności (tzw. etyka normatywna lub etyka właściwa) oraz opisowo-wyjaśniającym jako nauka o moralności
(tzw. etyka opisowa lub etologia) [2].
3 Etos (z  gr. εθος zwyczaj lub  ηθος usposobienie)  –  realizowany  i  obowiązujący  w  grupie  społecznej,
społeczności czy kategorii społecznej zbiór idealnych wzorów kulturowych (ideałów), jasno określonych. Dzięki
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Etykę  zawodową definiuje  się  jako  „zespół  zasad  i  norm  określających  jak,  z
moralnego punktu widzenia powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu” [8].
Tak pojmowana etyka odnosi  się  do tego co być powinno,  nie zaś  do faktycznego stanu
rzeczy.

Przeciwnicy kodyfikowania norm zachowań zawodowych argumentują, iż budowanie
specjalnych  systemów  etycznych  jest  niepotrzebne,  ponieważ  wystarczą  zwykłe  zasady
postępowania  obowiązujące  wszystkich  ludzi.  Ponadto  uważają,  że  opracowywanie
specjalnych  norm  etycznych  dla  poszczególnych  zawodów,  sprzyja  tworzeniom  się
zamkniętych,  sztucznie  tworzonych  grup  społecznych,  rządzących  się  własnymi  prawami,
które mogą być uznane za ważniejsze od ogólnie przyjętych w społeczeństwie. Uważa się
także,  że  tworzenie,  nawet  najbardziej  uszczegółowionych,  przepisów  i  paragrafów
regulujących zachowania w danym zawodzie nie może zapewnić poczucia bezpieczeństwa
stosującym  te  zasady.  Prędzej  czy  później  wydarzy  się  bowiem  coś,  co  nie  zostało
uwzględnione w spisanych normach, a użytkownik i tak stanie przed dylematem moralnym,
który będzie musiał rozstrzygnąć według swojego sumienia. Ponadto przeciwnicy tworzenia
kodeksów podkreślają,  iż  etyka zawodowa stawia pierwszeństwo zachowań związanych z
wykonywanym  zawodem,  przed zachowaniem moralnym wynikającym ze  zwykłego faktu
bycia członkiem całej społeczności. W rezultacie pracownik reaguje na sytuację konfliktową
lub niecodzienną przede wszystkim jako profesjonalista, a nie zgodnie ze swoim sumieniem,
jako człowiek uczciwy czy moralny.

Etyka niejako sama z siebie powinna być uniwersalna i tak samo pojmowana przez
wszystkich zainteresowanych, nie z powodów spisanych w kodeksach, lecz z uwagi na chęć
czynienia  dobra.  Jeżeli  komuś  brak  takiej  chęci  wynikającej  z  jego  wewnętrznego
przekonania i ugruntowanej postawy moralnej, bezmyślne i sztywne trzymanie się spisanych
zasad może spowodować tylko bezkrytyczne stosowanie gotowych i pozornie przejrzystych
rozwiązań dla skomplikowanych problemów moralnych. Ludzie przyzwyczają się do szukania
gotowych  rozwiązań  w  kodeksach  i  regulaminach,  cały  swój  wysiłek  i  zaangażowanie
koncentrując  na  właściwym  wypełnieniu  spisanych  zasad,  bez  własnej  refleksji  i
zastanowienia.  Takie  postępowanie  prowadzić  będzie  do  stosowania  identycznych,
skostniałych  reguł  wobec każdego,  nawet  najbardziej  skomplikowanego i  niecodziennego
przypadku. Tego rodzaju podejście do zagadnień etycznych opiera się na założeniu, że etyka
stanowi  swoistą wiedzę  wyrażalną za pomocą instrukcji, zaś poznanie wytycznych pozwala
na zwiększenie racjonalności działania organizacji i jej członków. Inaczej mówiąc: ludzie robią
źle,  bo  nie  wiedzą,  jak  postępować  dobrze.  Jeżeli  przygotuje  się  dla  nich  instrukcję
postępowania  –  będą  robić  dobrze.  Istnieje  jednak  niebezpieczeństwo,  że  w  sytuacjach
kryzysowych,  wymagających podjęcia natychmiastowych działań,  kodeks nie spełni  swojej
roli,  gdyż sytuacja będzie wymagać działań niesztampowych, oryginalnych i  niebanalnych.
Bezrefleksyjne podejście do gotowych formułek zawartych w kodeksie może sprawić, iż jego
użytkownik  zacznie  odnosić  się  do  innych  ludzi  wyłącznie  przez  pryzmat  wykonywanego
zawodu, uzurpując sobie rolę osoby o lepszych normach moralnych od reszty społeczeństwa,
a  co  za  tym  idzie  o  wyższych  uprawnieniach.  Wraz  ze  spisaniem  tychże  zasad  wśród
przedstawicieli  danej  grupy  zawodowej  może  pojawić  się  założenie,  że  zbiór  ten  ma
charakter  wyczerpujący,  a  zatem  jeżeli  w  kodeksie  nie  znalazł  się  dany  zakaz  ani  nakaz
etyczny, wówczas postępowanie w tym zakresie jest etycznie obojętne.

zaangażowaniu w realizację tych wzorów zachowań uwidaczniają się  wartości danej grupy oraz kształtuje się
oraz odtwarza styl życia [2].
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Zwolennicy kodyfikowania norm zachowań zawodowych argumentują, iż kodeksy nie
zwalniają  od  indywidualnej  odpowiedzialności,  lecz  pozwalają  lepiej  wytyczyć  jej  zakres.
Kodeksy etyczne posiadają głównie te zawody, których przedstawiciele na co dzień mają do
czynienia z wartościami szczególnie cenionymi, jak zdrowie i życie człowieka (etyka lekarska),
wolność  (etyka  adwokata,  sędziego),  czy  nauczanie  (etyka  nauczyciela).  Etyka  zawodowa
pełni tutaj cztery podstawowe funkcje:

1. Konkretyzuje treści  norm moralności  powszechnej,  dostosowując je do konkretnej
sytuacji społecznej;

2. Określa potrzeby, granice i cele odstępstwa od norm moralności powszechnej;
3. Formułuje  sposoby  i  możliwości  rozwiązywania  konfliktów  norm  moralności

powszechnej i norm związanych z wykonywanym zawodem;
4. Formułuje ideał, koncepcję dobra, do którego realizacji określona praca zawodowa

powinna zmierzać [21].
Tak pojmowana idea tworzenia etycznych kodeksów zawodowych nie podważa ich

zasadności, albowiem można uznać, że taka potrzeba jest istotna dla ogółu pracowników,
gdyż  w  naturze  człowieka  istnieje  przymus  porządkowania  otaczającego  świata.  Kodeks
odegra  więc  tym  większą  rolę,  im  więcej  pracowników  będzie  się  do  niego  stosować,
uznawać  go  i  szanować  zawarte  w  nim  zasady.  Taki  kodeks,  przyjęty  przez  ogół,  silnie
motywuje, szczególnie gdy powstał w procesie konsultacji z załogą.

Idealny  kodeks  etyki  danego  zwodu mógłby  nawet  zastąpić  przepisy  i  regulaminy
wynikające z przepisów prawa, aczkolwiek etyka zawodowa obejmuje także pewne zasady, w
stosunku do których prawo pozostaje obojętne lub którymi się nie zajmuje, a kodeks etyki
określa je jako naganne. Generalną zasadą, jaką kierują się twórcy wszystkich kodeksów etyki
zawodowej,  jest  brak  sprzeczności  zawartych  w  nich  norm  etycznych  z  normami
obowiązującego  prawa,  mającego  wobec  tych  kodeksów  charakter  nadrzędny.  Jednakże
zwykle normy etyki  zawodowej nie zastępują powszechnych norm moralnych, lecz raczej
mają  na  celu  wytworzenie  wzorców osobowych i  pomagają  podejmować  decyzje  trudne
moralnie.

Etyka zawodowa jest uszczegółowieniem etyki ogólnej i jako taka nie może stać w
sprzeczności z ogólnymi normami etycznymi. Jej celem jest dopasowanie ich do określonych
ról  zawodowych,  do  sytuacji,  konfliktów  i  relacji,  które  wiążą  się  z  wykonywaniem
określonego zawodu. Tak pojmowane kodeksy powstają w celach praktycznych i traktowane
są jako czynnik służący do zabezpieczania działań zawodowych. Niektóre kodeksy są nader
rygorystyczne i  grożą sankcjami nawet w pewnych sprawach, ignorowanych przez kodeks
karny. Mają więc formę dyscyplinującą użytkowników, sprawującą nad nimi kontrolę (lub
wymuszającą autokontrolę) i niejako depersonalizują człowieka, gdyż redukują go wyłącznie
do  tej  roli,  jaką  pełni  w  strukturze  życia  zawodowego.  Problemy  pojawiają  się  wraz  z
ujawnieniem  sprzeczności  między  zasadami  obowiązującymi  w  kodeksie,  a  normami
przyjętymi powszechnie poza organizacją. Dzieje się tak, gdy reguły postępowania wewnątrz
instytucji  podporządkowane  są  innemu  typowi  dokumentów  np.  ślubowaniom,
przyrzeczeniom zawodowym, wewnętrznym regulaminom firmy, zarządzeniom wydawanym
przez  prezesa  lub  okólnikom  wyznaczającym  drogę  postępowania  w  poszczególnych
przypadkach. Wymienione wyżej dokumenty mogą być odbierane przez pracowników jako
bardziej praktyczne i bardziej aktualne niż kodeks etyczny danego zawodu. Takie zjawisko
może mieć miejsce w przedsiębiorstwach, w których kodeks jest martwym dokumentem,
mało  komu  znanym  lub  w  takich,  gdzie  ma  znaczenie  tylko  formalne,  a  zasady  w  nim
wymienione są sformułowane zbyt ogólnikowo. W rezultacie kodeks nie spełnia funkcji, dla



których powstał, szczególnie gdy jest tylko sformalizowaniem etyki zawodowej utożsamianej
z  kodeksami  tej  etyki,  co  nie  wydaje  się  uzasadnione,  albowiem  nie  każdy  rodzaj  etyki
zawodowej przyjmuje formę kodeksu. Kodeksy etyki są często krytykowane ze względu na
formalne  powielanie  kodeksów  prawnych,  co  tylko  obrazuje  ich  sztucznie  wykreowane
reguły,  zdublowane  z  już  istniejących  dokumentów.  Kodeksy,  które  nie  powstały  z
rzeczywistej potrzeby zaistniałej w danych okolicznościach, zwykle pozostają tworem zbyt
ogólnikowym,  można  je  różnie  interpretować,  a  dla  wielu  instytucji  są  tylko  narzędziem
osłaniającym firmę przed krytyką z zewnątrz. Powstały, gdyż taki jest przyjęty zwyczaj lub
mają  przekonywać  klienta  do  wartości  firmy,  szczególnie  gdy  gorliwie  podkreśla  ona,  iż
przestrzega wszystkich norm zawartych w firmowym kodeksie etyki zawodowej.

Innym  zagadnieniem  związanym  ze  szczególną  rolą  etyki  w  życiu  zawodowym  są
zawody  określane  mianem  zawodów  zaufania  publicznego.  Centrum  Badania  Opinii
Społecznej  w  2004  r.  opublikowało  komunikat  z  badań  pt.  Opinia  społeczna  na  temat
zawodów zaufania publicznego [17], które to zawody kojarzą się badanym ze specjalnymi
standardami etycznymi, moralnymi oraz wysoką jakością usług. Jak podaje raport: „Wśród
pozytywnych  opisowych  charakterystyk  zawodów  zaufania  publicznego  najczęściej  (25%)
pojawiały się wypowiedzi dotyczące moralności, etyki zawodowej, które powinny cechować
osoby  wykonujące  takie  zawody.  Niemal  równie  często  (23%)  mówiono  także,  iż  są  to
zawody wymagające pełnego zaufania społecznego, wiążące się z potrzebą zagwarantowania
poczucia bezpieczeństwa ludziom korzystającym z usług świadczonych przez osoby pracujące
w tych zawodach”. Wśród cech jakimi powinien wykazywać się pracownik wykonujący zawód
zaufania  społecznego  wymieniano  najczęściej:  wysokie  standardy  moralne  i  etykę
zawodową,  zaufanie  społeczne  i  związane  z  nim  poczucie  bezpieczeństwa,  wysokie
kwalifikacje,  kompetencje  merytoryczne,  profesjonalizm  i  odpowiedzialność.  Respondenci
byli gotowi powierzać przedstawicielom tych zawodów swoje problemy i tajemnice, licząc na
sprawiedliwość, bezstronność, uprzejmość i szacunek do ludzi. Wykonujący zawód zaufania
publicznego oceniany był jako posiadający prestiż i autorytet społeczny, w swoim działaniu
przedkładający  interes  społeczeństwa  nad  własny.  Respondenci  niemal  powszechnie
postulowali przyznanie statusu zawodu zaufania publicznego zawodom medycznym, takim
jak: lekarz (94%), pielęgniarka i położna (88%), oraz prawniczym, takim jak: notariusz (87%),
adwokat (87%) i radca prawny (87%). Zdecydowana większość badanych za zawód zaufania
publicznego  uznała  psychologa  (85%),  tłumacza  przysięgłego  (85%),  farmaceutę  (84%),
dziennikarza  (80%),  doradcę  podatkowego  (77%)  i  diagnostę laboratoryjnego  (75%).
Większość  ankietowanych  do  zawodów  takich  skłonna jest  także  zaliczać  pracownika
socjalnego  (70%),  biegłego  rewidenta  (68%),  inżyniera  budownictwa  (61%),  lekarza
weterynarii  (60%),  maklera  giełdowego  (59%),  rzecznika  patentowego  (58%),  komornika
(58%), architekta (58%), fizjoterapeutę (55%) i syndyka (54%). Mniej osób sądzi, że status
zawodu  zaufania  publicznego  powinien  przysługiwać  informatykom  (50%)  i  urbanistom
(41%) [17].

Znamienne jest, iż wśród zawodów zaufania publicznego nie wymienia się zawodów,
których  przedstawiciele  kojarzą  się  z  wykonywaniem  czynności  związanych  z  kontrolą,
nadzorem oraz właściwym przestrzeganiem przepisów i regulaminów, a więc posiadających
możliwość  stosowania  sankcji  prawnych  bądź  ekonomicznych.  Do  tej  grupy  zaliczają  się
kontrolerzy  biletów,  służby  celne,  straż  graniczna,  ochroniarze  osób  i  firm.  Z  brakiem
zaufania kojarzone są także zawody,  których przedstawicieli  podejrzewa się o nieuczciwe
podejście do klientów związane między innymi z zachowaniami konsumpcyjnymi, to jest z
chęcią  sprzedania  jak  największej  ilości  towaru.  Nieufność  do  poszczególnych  zawodów



wśród  członków  społeczeństwa,  wzbudzają  działania  monopolistyczne  oraz  niejawne,
których  oznaki  tłumaczy  się  tajemnicą  zawodową. Natomiast  od  osób  obdarzonych
zaufaniem  oczekuje  się  zachowań  kojarzących  się  z  honorem,  godnością,  życzliwością,
szacunkiem, delikatnością, taktem, prawdomównością i szczerością.

Niektóre  spośród  wymienionych  wyżej  zawodów,  cieszących  się  uznaniem
społecznym pojawiały się  również na liście  najlepszych zawodów.  Ranking,  przygotowany
przez jeden z największych amerykańskich portali informacyjnych US News & World Report,
prezentuje  profesje,  które  w 2012  r.  cieszyły  się  największym  zainteresowaniem
pracodawców oraz wysokimi zarobkami. Ranking wskazał, że najlepiej na rynku pracy w 2012
r.  odnalazły  się  osoby  zatrudnione  w branży  medycznej  oraz  informatycznej  [6].
Na pierwszym  miejscu  znalazły  się  dyplomowane  pielęgniarki.  Duże  zapotrzebowanie
zgłaszano  również  na takie  zawody,  jak:  twórca  oprogramowania,  farmaceuta,  asystent
medyczny i administrator baz danych. W dalszej kolejności ranking wymieniania analityków
systemów komputerowych i  internetowych,  fizjoterapeutów,  programistów  i  terapeutów
zawodowych. Mimo rozszerzenia listy najbardziej atrakcyjnych zawodów do 25 pozycji, nie
znajdujemy tam zawodu bibliotekarza.

Wspomniany wcześniej raport CBOS, omawiając zagadnienia związane z zawodami
zaufania publicznego, jako jeden z głównych problemów wskazuje stosunek respondentów
do organizowania się przedstawicieli  tych zawodów w ramach korporacji.  Korporacjonizm
definiowany  jako  „zasada  społeczno-ekonomiczna,  stworzona  w  XIX  w.,  głosząca,  iż
podstawę  porządku  społecznego  tworzy  porozumienie  (nawet  przymusowe)  wszystkich
pracujących w danym zawodzie, niezależnie od ich statusu ekonomicznego – pracowników i
pracodawców,  w  ramach  jednego  stowarzyszenia,  korporacji”  [1].  Dotyczy  najczęściej
zawodów  zaufania  publicznego,  które  wyróżniają  się  swym  elitarnym  charakterem  i
specyficznymi prawami jakie nimi kierują. Przywileje takie związane są głównie z zawodami
medycznymi i  prawniczymi ponieważ ich przedstawiciele mocno identyfikują się ze swoją
profesją z racji wysokiego, profesjonalnego wykształcenia, łatwości rozpoznawania specyfiki
danego  zawodu,  a  także  ze  względu  na  znaczną  autonomię  w  stosunku  do  władzy
administracyjnej.  Artykuł  17  Konstytucji  RP  określa  ogólne  zasady  istnienia  korporacji
zawodowych w państwie polskim:

1. „W  drodze  ustawy  można  tworzyć  samorządy  zawodowe,  reprezentujące  osoby
wykonujące  zawody  zaufania  publicznego  i  sprawujące  pieczę  nad  należytym
wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie
mogą  naruszać  wolności  wykonywania  zawodu  ani  ograniczać  wolności
podejmowania działalności gospodarczej” [15].
W praktyce jednak korporacje (samorządy zawodowe) wyróżniają się jako instytucje

posiadające  odmienną  organizację  i  specyficzne  prawa,  które  zabraniają  między  innymi
wykonywania  zawodu  poza  korporacją.  Często  charakteryzuje  je  moralność  zamknięta,
związana z określonym środowiskiem, narzucającym sposób podejmowania decyzji, myślenia
i  działania.  Tak  pojmowana  etyka  zawodowa  koncentruje  się  na  ochronie  własnych
interesów i  zachowaniu status quo.  Korporacje najczęściej  ustalają zasady własnej  etyki  i
konsekwentnie wymagają przestrzegania jej,  między innymi za pomocą organów kontroli,
jakimi są sądy dyscyplinarne lub komisje, które sprawują pieczę i nadzór nad wykonywaniem
zawodu,  a  także  przyznają  prawo  do  różnego  rodzaju  czynności  zawodowej.  Korporacje
mogą także wyznaczać swoim członkom wysokość opłat pobieranych za wykonywanie usług
oraz sposób reprezentowania swojego zawodu i korporacji, której pracownik jest członkiem.



Zawody  zaufania  publicznego,  w  powszechnej  opinii,  cechuje  wyjątkowość,  związana  na
przykład z koniecznością zachowania tajemnicy zawodowej czy istnieniem szczególnej więzi
między klientem a członkiem korporacji.  Sprawa interpretacji  zakresu władzy i  uprawnień
korporacji  jest  istotna,  ponieważ  korporacje  te  skupiają  ponad  600  tys.  osób
reprezentujących zawody cenione,  mające duży  zakres uprawnień i  wpływ na różnorakie
obszary życia publicznego. Wspomniane wyżej badania CBOS wykazują iż „opinia publiczna
przychyla się do postulatu ograniczenia kompetencji  samorządów zawodowych i możliwie
jak najszerszego nadzorowania ich działalności przez organy administracji rządowej”4.

Problem zamykania się niektórych profesji wpisuje się w aktualną obecnie dyskusję
nad deregulacją niektórych zawodów. Obecnie [stan na kwiecień 2012 r.] toczą się społeczne
konsultacje  nad  ogłoszonym  przez  Ministerstwo  Sprawiedliwości  projektem  ustawy  o
zmianie  ustaw  regulujących  wykonywanie  niektórych  zawodów.  Pojęcie  zawodu
regulowanego definiowane jest w prawie unijnym, jako działalność zawodowa lub zespół
takich  działalności,  których  podjęcie,  wykonywanie  lub jeden ze  sposobów wykonywania
wymaga  bezpośrednio  lub  pośrednio  posiadania  specjalnych  kwalifikacji  zawodowych
ujętych w przepisach prawa5.  Wśród pozytywnych zmian,  które ma przynieść  deregulacja
zawodów wymienionych w pierwszej transzy,  strona internetowa Ministerstwa wymienia:
pracę dla młodych, spadek cen, wzrost jakości, ograniczenie biurokracji, spadek kosztów dla
przedsiębiorców.

Jakkolwiek, według zdecydowanej większości badanych (79%), samorząd zawodowy
powinien  mieć  uprawnienia  do  pozbawiania  prawa  wykonywania  zawodu  za  czyny
naruszające  zasady  etyki  zawodowej,  a  także  powinien wykonywać  sądownictwo
dyscyplinarne  nad  swoimi  członkami  (75%),  obowiązkowa  przynależność  do  korporacji
zawodowej nie jest w opinii publicznej immanentną cechą tego typu zawodów. Przeciwnie –
opinia  publiczna  przychyla  się  do  postulatu  ograniczenia  kompetencji  samorządów
zawodowych  i  możliwie  jak  najszerszego  nadzorowania  ich  działalności  przez  organy
administracji rządowej. Na pytanie dotyczące określania zasad etyki zawodowej w zawodach
zaufania  publicznego,  53% badanych  wskazało  na  niezależne  od  administracji  rządowej  i
samorządu zawodowego autorytety jako bardziej właściwe niż organy samorządów.

Jedną  z  form  kontroli  nad  zasadami  etyki  obowiązującymi  w  danym  środowisku
zawodowym  są  akty  prawne,  zwane  kodeksami,  które  zawierają  zbiór  przepisów
regulujących daną dziedzinę stosunków społecznych. Mają one formę pisaną, a ich struktura
zwykle składa się z wymienionych na wstępie założeń etycznych instytucji lub organizacji. W
dalszych  częściach,  zwykle  podzielonych  na  działy,  zawarte  są  szczegółowo  zasady  etyki
danego  zawodu,  wyszczególnione  w  punktach  lub  paragrafach.  Jeżeli  chodzi  o  zakres
oddziaływania  kodeksu,  to  jest  on  różny;  może  dotyczyć  tylko  spraw  zawodowych
pracownika  lub  regulować  także  jego  zachowanie  poza  miejscem  pracy,  w  działalności
publicznej lub w mediach. Kodeks może też zawierać zalecenia postępowania nie tylko dla
osób  aktywnych  zawodowo,  ale  także  w  stanie  spoczynku  oraz  kandydatów  do  zawodu
(stażystów).

Wobec wielkiej ilości spisanych zasad etyki zawodowej, kodeksów etyki zawodowej, a
także  funkcjonujących  w  różnych  środowiskach  zawodowych  niepisanych  zasad

4 Badanie  Opinia  społeczna  na temat  zawodów  zaufania  publicznego zostało  zrealizowane  przez  CBOS  na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 20-23 lutego 2004 r. Przeprowadzono je
metodą  kwestionariuszowych  wywiadów  bezpośrednich  na  reprezentatywnej  losowej  imiennej  próbie
dorosłych Polaków. Liczebność próby zrealizowanej (netto) wyniosła N=980.
5 http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/pytania-i-odpowiedzi/index,1.html.  Stan  z  dnia
01.04.2012.
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postępowania,  trudno  jest  je  wszystkie  omówić.  Z  konieczności  niniejszy  tekst  musi
skoncentrować się tylko na kilku wybranych kodeksach, które mogą być traktowane jako
typowe i najpełniej oddające poruszane w nich problemy. Przedstawione pokrótce zostaną
więc: kodeks etyki prawnika, radcy prawnego, psychologa, firmy komercyjnej (na przykładzie
firmy Orlen) oraz szerzej – kodeks etyki bibliotekarza.

Kodeks etyki prawnika zamieszczony na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej6, w 70
paragrafach omawia szczegółowo zasady wykonywania zawodu,  stosunek do sądu i innych
organów,  przed  którymi  występuje  adwokat,  stosunek  do  kolegów,  klientów,  do  władz
adwokatury oraz pracę w samorządzie. Nacisk kładzie na godność wykonywanego zawodu,
prawdomówność,  dochowywanie  tajemnicy,  ochronę  interesów  klienta,  bezstronność,
staranność  i  odpowiedzialność,  a  także  przestrzeganie  zasad  uprzejmości,  lojalności  i
koleżeństwa.  Jako zasadę podstawową wobec klienta kodeks wskazuje zobowiązanie  „do
obrony interesów swego klienta w sposób odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego
sądowi i innym organom szacunku oraz uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste
oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy dla siebie lub innej osoby” [12]. Na uwagę
zasługuje paragraf 4, w którym kodeks ostrzega, że „Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za
uchybienie  etyce  adwokackiej  lub  naruszenie  godności  zawodu  podczas  działalności
zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym” [12]. Kodeks etyki adwokackiej odnosi
się  również  do  niespisanych  norm postępowania,  lecz  funkcjonujących  w tym  zawodzie,
zalecając kierowanie się tymi zasadami.

Z  Kodeksem etyki  radcy  prawnego można  zapoznać  się  na  stronie  Krajowej  Izby
Radców Prawnych7.  Kodeks ten omawiając podstawowe wartości zawodu radcy prawnego
porusza podobne tematy, jak przywołany wcześniej, kodeks etyki adwokackiej, a w dalszej
części  omawia  takie  zagadnienia,  jak:  zajęcia  niedopuszczalne,  konflikt  interesów,
pozyskiwanie klientów, a także stosunki z klientami, z sądami i urzędami, stosunki pomiędzy
radcami prawnymi i pomiędzy radcami a samorządem. Znamienny jest artykuł 44, w którym
czytamy  iż  „radca  prawny  może  złożyć  skargę  na  innego  radcę  prawnego  związaną  z
wykonywaniem  zawodu  wyłącznie  do  właściwego  organu  samorządu  radców  prawnych”
[14].

Kodeks  etyki  psychologa publikowany  jest  na  stronie  Polskiego  Towarzystwa
Psychologicznego8.  Liczy  51  punktów,  w  których  autorzy  zawarli  zasady  dotyczące
postępowania psychologa jako praktyka, badacza,  nauczyciela i  popularyzatora.  Kodeks w
szeregu punktów omawia takie zagadnienia jak: kompetencje, prawość, odpowiedzialność
naukową  i  zawodową,  szacunek  dla  praw  i  godności  ludzi,  troskę  o  dobro  innych,
odpowiedzialność społeczną.  Ostatni  punkt kodeksu precyzuje:  „Zasady Kodeksu Etyczno-
Zawodowego  obowiązują  wszystkich  polskich  psychologów.  Wstępując  do  Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego, psycholog przyjmuje na siebie zobowiązanie skrupulatnego
przestrzegania zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa i upowszechniania ich wśród
psychologów  niezrzeszonych  w  PTP.  Postępowanie  członka  PTP  sprzeczne  z  Kodeksem
Etyczno-Zawodowym pociąga za sobą sankcje, o których orzeka Sąd Koleżeński” [13].

Kodeks  etyki  lekarskiej jest  dostępny  na  stronie  Naczelnej  Izby  Lekarskiej9.Tekst
kodeksu zaczyna się od Przyrzeczenia lekarskiego, które składają wszyscy absolwenci uczelni
medycznych  w Polsce.  Warto zacytować treść  tego przyrzeczenia,  gdyż  oddaje  najpełniej

6 http://www.nra.pl/nra.php?id=249.
7 http://www.kirp.pl/Akty-Prawne/Kodeks-Etyki-Radcy-Prawnego.
8 http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29.
9 http://www.nil.org.pl/dokumenty/kodeks-etyki-lekarskiej.
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ideę zawodu lekarza: „Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany
mi tytuł lekarza i w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam:

 obowiązki te sumiennie spełniać;

 służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu;
 według najlepszej  mej  wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i  zapobiegać  chorobom, a

chorym  nieść  pomoc  bez  żadnych  różnic,  takich  jak:  rasa,  religia,  narodowość,
poglądy  polityczne,  stan  majątkowy  i  inne,  mając  na  celu  wyłącznie  ich  dobro  i
okazując im należny szacunek;

 nie  nadużywać  ich  zaufania  i  dochować  tajemnicy  lekarskiej  nawet  po  śmierci
chorego;

 strzec  godności  stanu  lekarskiego  i  niczym  jej  nie  splamić,  a  do  kolegów  lekarzy
odnosić  się  z  należną  im  życzliwością,  nie  podważając  zaufania  do  nich,  jednak
postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych;

 stale poszerzać  swą wiedzę lekarską i  podawać do wiadomości  świata  lekarskiego
wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić” [11].

W  dalszej  części  kodeks  etyki  lekarskiej  omawia  szczegółowo  problemy  związane  z  tym
zawodem,  takie  jak:  transplantacja,  badania  naukowe  i  eksperymenty  biomedyczne,
wydawanie zaświadczeń lekarskich, związki lekarzy z przemysłem, dziedzictwo genetyczne
człowieka, a także wzajemne stosunki między lekarzami i zasady postępowania w praktyce
lekarskiej.  Kodeks  ten  jest  przykładem  dokumentu  odnoszącego  się  do  konkretnych
problemów występujących w tym zawodzie i wskazującego praktyczne ich rozwiązanie.

Odmienny  charakter  posiadają  kodeksy  firmowe,  które  zostaną  omówione  na
przykładzie  Kodeksu  etycznego  PKN  Orlen10.  We  wstępie  kodeksu  czytamy:  „Jako  firma
transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego i
społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając
o środowisko naturalne” [9]. Następnie, w formie spisu, wymieniono kluczowe wartości PKN
Orlen, takie jak: konsekwencja w dążeniu do celu, współpraca, uczciwość, profesjonalizm,
odpowiedzialność, przedsiębiorczość. W dalszej części kodeksu omówiono współpracę firmy
z klientami, kładąc nacisk na dobro klienta, wysoką jakość produktów i usług, jasne zasady
działania, szacunek dla klienta, ochronę informacji i ochronę tajemnicy handlowej. Kodeks
reguluje także zasady współpracy z kooperantami i prawa akcjonariuszy. Następna jego część
dotyczy  praw  i  obowiązków  pracowników.  Według  kodeksu  firma  oferuje  swoim
pracownikom  godne  i  przyjazne  warunki  pracy,  nie  akceptuje  mobbingu,  molestowania
seksualnego, naruszania dóbr osobistych, natomiast zapewnia równe szanse zatrudnienia,
awansu,  rozwoju  i  doskonalenia  zawodowego,  a  także  ochronę  prywatności.  Na  uwagę
zasługują  te  punkty  kodeksu,  które  dotyczą  spraw związanych  z  praktyczną  działalnością
firmy nastawionej na zysk: „Pracownikom PKN ORLEN nie wolno:

 nadużywać  majątku  Firmy  (m.in.  telefonów,  samochodów  służbowych,  faksów,
kopiarek,  maszyn,  urządzeń,  produktów)  do  celów  innych  niż  związane  z
wykonywaniem  powierzonych  obowiązków,  ale  mogą  korzystać  z  tych  dóbr  na
zasadach określonych w Spółce;

 nadużywać Internetu i poczty elektronicznej do celów prywatnych;
 wykonywać w czasie pracy prywatnych zobowiązań;

 wykorzystywać funduszy reprezentacyjnych w celach pozasłużbowych;
 sprzedawać ubrań oznaczonych znakami firmowymi” [9].

10 http://www.orlen.pl/PL/ODPOWIEDZIALNYBIZNES/ETYKA/Strony/KodeksEtyczny.aspx.



Tak  sformułowane  konkretne  zakazy  nie  występują  w  żadnym  z  omawianych  wcześniej
kodeksów. Odnosi się to również do przyjmowania i oferowania korzyści materialnych, przy
czym za korzyść materialną uznaje się:

 gratyfikacje finansowe;
 nieodpłatne wykonanie usługi lub wykonanie jej po zaniżonej, nierynkowej cenie;

 upominek rzeczowy o większej wartości.
Na ostatnich stronach kodeksu znajduje się informacja o obowiązku zapoznania się każdego
pracownika  z  dokumentem  oraz  o  obowiązku  stosowania  się  do  niego.  Na  straży
przestrzegania  przepisów stoi  rzecznik  ds.  etyki,  powoływany  na  3-letnią  kadencję  przez
wszystkich  pracowników  PKN  ORLEN  i  zatwierdzany  przez  Zarząd  Spółki.  Głównymi
zadaniami  rzecznika  są:  edukowanie  i  promowanie  wzorców  postaw  etycznych  oraz
budowanie kultury korporacyjnej, opartej na najwyższych standardach etycznych.

Powody  tworzenia  kodeksów  konkretnych  firm  są  nieco  inne,  niż  w  przypadku
typowych kodeksów dotyczących określonych zawodów. Kodeksy zawodowe, a szczególnie
kodeksy zawodów zaufania publicznego, mają zwykle dłuższą historię, nieraz wywodzą się ze
starożytności lub przynajmniej z dawnych wieków [22]. Nie zawsze posiadają formę pisaną
lub stałą, podlegają różnym zmianom i uwspółcześnieniom, tak samo jak zawody, których
dotyczą.  Dyskusje  na ich temat trwały  latami,  były  jawne i  pozwalały  wypowiadać  się  w
sposób  otwarty,  jeżeli  nie  każdemu  z  przedstawicieli  tych  zawodów,  to  przynajmniej
uznanym  autorytetom,  doświadczonym  pracownikom,  osobom znanym  i  cenionym przez
ogół.  Natomiast  programy etyczne firm mają zwykle inną genezę i  zdecydowanie krótszą
historię,  traktowane są pragmatycznie,  jako element prawidłowego działania firmy,  która
traktuje swoją reputację jako jeden z aktywów. Instytucje zainteresowane długoterminowym
zyskiem muszą dbać o swoje dobre imię, a publiczny wizerunek stanowi jedno z aktywów i
może być mierzony w kategoriach ekonomicznych. Uwzględnianie zasad etyki w działalności
firmy  zostało  w  pewnym  stopniu  wymuszone  przez  opinię  publiczną,  szczególnie  w
odniesieniu do fali  skandali i  nadużyć gospodarczych w ostatnich latach, spowodowanych
nieuwzględnieniem czynnika etycznego w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Analiza
porażek  wielkich  i  małych  firm  wykazała,  że  absolwenci  renomowanych  szkół  biznesu,
jakkolwiek  świetnie  wykształceni,  popełniają  podstawowe  błędy  i  mają  na  sumieniu
oszustwa,  zatajanie  rzeczywistych  wyników  finansowych  i  nadmierną  wiarę  we  własne
umiejętności.  A chociaż  przestrzeganie  przepisów prawa w pewien sposób może  chronić
firmę przed utartą zaufania, korupcją i demoralizacją personelu, najwyraźniej to zbyt mało,
by instytucja biznesowa utrzymała dobrą reputację. Jeżeli firma chce utrzymać się na rynku
musi  dbać  o  swój  wizerunek;  pomocne  wówczas  są  różnego  rodzaju  regulaminy
postępowania  lub  kodeksy  etyki,  jakkolwiek  niektóre  firmy  uważają  te  dokumenty  za
dokumenty wewnętrzne – to jest dostępne tylko dla pracowników danego przedsiębiorstwa.
W  trosce  o  dobro  firmy  na  pracowników  nakłada  się  wówczas  obowiązek  zgłaszania
zachowań  nieetycznych,  nieuczciwych  lub  korupcyjnych.  Reakcja  zwierzchników  na  takie
zgłoszenie  może  być  jednak  różna  –  od  zbagatelizowania  problemu,  poprzez  podjęcie
postępowania wyjaśniającego,  aż  do szukania odwetu na pracowniku.  Często pracownicy
słusznie obawiają się zaangażowania w toczące się śledztwo nie wierząc, iż zostaną podjęte
odpowiednie kroki, winni – ukarani, a ich inicjatywa nie zostanie nazwana donosicielstwem.
Zresztą, jeżeli niewłaściwie prowadzona polityka personalna połączy się z niegospodarnością
i  bałaganem  w  firmie,  żadne,  najlepiej  sformułowane  kodeksy  etyki  zawodowej  nic  nie
pomogą.



Obecnie  funkcjonuje  niezwykle  wiele  kodeksów  etyki  powstałych  w  różnych
okolicznościach  i  z  różnych  powodów.  Wypada  wymienić  chociaż  niektóre  z  nich.  Są  to
kodeksy  etyki:  pielęgniarki,  notariusza,  pracownika  służby  cywilnej,  dziennikarza,
nauczyciela,  pracownika  socjalnego,  hotelarza,  pracownika  naukowego,  komornika,
duszpasterza,  inżyniera,  żołnierza,  farmaceuty,  pracownika  straży  granicznej,  doradcy
podatkowego,  policjanta,  pracownika  administracji,  polityka,  kuratora,  weterynarza,
brokera,  strażaka,  bankowca,  pracownika  komunikacji  miejskiej,  kolejarza,  zarządcy
nieruchomości i wiele innych.

Historia etyki w bibliotekarstwie sięga XIX w. W Polsce na ten temat wypowiadali się
między innymi Joachim Lelewel, Stanisław Dunin Borkowski i Karol Estreicher. Jednakże za
prawdziwy  początek  dyskusji  na  temat  bibliotekarskiej  etyki  zawodowej  należy  uznać,
przedstawione  przez  Komisję  ds.  Kształcenia  Bibliotekarzy  ALA  (American  Library
Association)  w  1903  r.,  cztery  zasady  przygotowania  do  zawodu:  znajomość  bibliografii,
znajomość  techniki  bibliotecznej,  znajomość  zasad  administracyjnych  oraz  przygotowanie
zawodowe.  Wśród  powinności  zawodowych  bibliotekarza  wymienia  się  między  innymi:
godność, skromność, kompetencję, poświęcenie, koleżeńskość i solidarność, zamiłowanie do
pracy oraz opanowanie skłonności i dążeń indywidualnych, gdy kolidują one z wymogami
zawodu.

W  1909  r.  Charles  Knowles  Bolton  opracował  pierwszy  wzór  kodeksu  etyki
bibliotekarzy,  zawierający  17  zaleceń  oraz  omówienie  powinności  bibliotekarza  wobec
innych bibliotekarzy, wobec przełożonych oraz wobec społeczeństwa. Pierwszy na świecie
kodeks  etyki  bibliotekarza  powstał  w  roku  1938  w  Stanach  Zjednoczonych.  Wybitny
bibliotekarz  i  bibliotekoznawca  indyjski  Shiyali  Ramamrita  Ranganathan  określił  celnie
powinności bibliotekarza odnośnie zasad pracy i etyki zawodowej:

1. Książki są po to, by z nich korzystać.
2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę.
3. Każda książka ma swojego czytelnika.
4. Oszczędzaj czas czytelnika.
5. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem [4].

W Polsce projekt powołania kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza powstał w roku
1991, po konferencji poświęconej temu zagadnieniu, zorganizowanej przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich. Sam statut tego Stowarzyszenia (powstałego w 1917 r. jako Związek
Bibliotekarzy Polskich) nakłada na członków obowiązek „kształtowania właściwych postaw
etycznych  i  społecznych  bibliotekarzy  i  pracowników  informacji  naukowej”  [20].  Do
problemu  powrócono  po  dziesięciu  latach  inicjując  szereg  wystąpień  na  konferencjach  i
publikacji w czasopismach branżowych. Powstały wówczas (działające przy Stowarzyszeniu)
dwa zespoły: roboczy i opiniujący, a twórcy musieli rozstrzygnąć wiele wątpliwości np. „czy
adresatem kodeksu winni być bibliotekarze, czy też bibliotekarze i  pracownicy informacji;
jakie wartości etyczne są najważniejsze dla współczesnej misji zawodu; jaka forma kodeksu
jest najwłaściwsza; jaki przyjąć styl zapisów itd.” [19]. Pierwszy projekt kodeksu ujrzał światło
dzienne w lutym 2004 r. i został poddany społecznej weryfikacji. W rezultacie, w roku 2005,
został  wydany  w  formie  niedużej  książeczki  zatytułowanej  Kodeks  etyki  bibliotekarza  i
pracownika informacji  [10]. Mimo pewnych głosów w dyskusji  dotyczących samego sensu
tworzenia  takich kodeksów [18],  dokument uzyskał  pozytywne recenzje.  Oceniony  został
jako nowoczesny i uniwersalny, „wyróżniający się spójnością, ścisłością, dążeniem do objęcia
wszystkich,  fundamentalnych  aspektów  pracy  bibliotecznej”  [19].  Tekst  został  przyjęty
22.02.2005  r.  przez  zespół  autorski  i  przedstawicieli  Zarządu  SBP,  w  osobach



przewodniczącego  Jana  Wołosza  i  sekretarza  generalnego  Elżbiety  Stefańczyk11,  po
uwzględnieniu opinii wyrażonych w dyskusji publicznej.

Wszystkie  zawarte  w  Kodeksie zagadnienia  zostały  omówione  szczegółowo  w
kolejnych częściach i paragrafach, a skondensowane są we wprowadzeniu, które warto tutaj
przytoczyć w całości: „Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu
są  ochrona  wolności  intelektualnej,  prawa  do  swobodnego  wyrażania  myśli,  prawa  do
swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności
w sprawach ideologii, życia politycznego i religii. Bibliotekarze i pracownicy informacji winni
być  osobami  godnymi  zaufania  publicznego,  ekspertami  pośredniczącymi  pomiędzy
czytelnikami  i  użytkownikami  informacji  a  zasobami  piśmienniczymi  i  informacyjnymi,
których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów” [10].

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji określa podstawowe zasady, które
uznajemy za wiążące dla wszystkich przedstawicieli  zawodu, oraz które identyfikują misję
społeczną i  odpowiedzialność etyczną we wszystkich środowiskach jego wykonywania.  Są
one  ujęte  w  trzech  częściach.  W  pierwszej  zgromadzone  zostały  zasady  o  charakterze
ogólnym.  W drugiej,  w  kolejnych  pięciu  grupach,  zawarte  są  normy  etyczne  określające
odpowiedzialność  zawodu  wobec  społeczeństwa,  użytkowników  bibliotek  i  informacji,
zasobów  bibliotecznych  i  informacyjnych,  własnego  środowiska  zawodowego  oraz
pracodawców  i  macierzystych  instytucji.  W  trzeciej  części  umieszczono  zobowiązania
dotyczące popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.

Zgodnie  z  zapowiedzią  zagadnień  omawianych  w  Kodeksie,  treść  poszczególnych
części  dzieli  się  na  wyraźnie  odgraniczone  działy  i  artykuły.  W  części  I  „Zasady  ogólne”
zamieszczono opis zadań zawodowych bibliotekarzy i pracowników informacji, kładąc nacisk
na swobodny i powszechny dostęp do narodowych i światowych zasobów informacyjnych
oraz na ochronę i transmisję społeczną dziedzictwa kultury i nauki, odnosząc się do takich
pojęć,  jak:  walka  z  cenzurą,  dobro  publiczne,  wolność  i  własność  intelektualna,  prawo
autorskie.  W  częściach  II  i  III  Kodeks wymienia  obowiązki  bibliotekarzy  i  pracowników
informacji wobec czytelników, takie jak bezstronność, dyskrecja, szacunek, dbanie o wysoką
jakość usług, a także dbanie o estetykę, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę. W
części  IV  Kodeksu omówiono  obowiązki  bibliotekarzy  wobec  zasobów  bibliotecznych  i
informacyjnych wychodząc zawsze z założenia, iż ochrona tych zbiorów, prawa autorskiego
czy umów licencyjnych, jest podstawą zawodu bibliotekarza. Oprócz tego, w swojej pracy
bibliotekarz powinien się przeciwstawiać wszelkim przejawom dyskryminacji  i  wykluczenia
społecznego, na rzecz obiektywizmu i wysokich standardów merytorycznych. W części IV i V
Kodeksu spisano  zalecenia  dla  bibliotekarzy  w  zakresie  odnoszenia  się  do  kolegów  i
przełożonych.  Nacisk  położono  na  sumienność,  punktualność,  solidarność  zawodową,
odpowiedzialność i rzetelność. Jednym z ostatnich ustępów kodeksu jest punkt, odnoszący
się  do  wynagrodzenia  w  zawodzie  (z  reguły  dość  niskiego  w  stosunku  do  wysokich
kompetencji pracowników). Otóż bibliotekarze „mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać
się o godne wynagrodzenie, odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni
jednak uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy” [10].

Zawarte w Kodeksie zasady postępowania nie odnoszą się w sposób szczegółowy do
obowiązujących w Polsce przepisów o działalności bibliotek, ochronie praw autorskich czy
ochronie danych osobowych. Kodeks nie przewiduje też żadnych sankcji w stosunku do osób

11 Zespół autorski: Sabina Cisek,  Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender,  Artur Jazdon, Barbara Sosińska-Kalata
(przewodnicząca).  Zespół  oceniający: Marcin  Drzewiecki,  Bolesław  Howorka,  Krzysztof  Migoń,  Hanna
Tadeusiewicz, Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz, Zbigniew Żmigrodzki.



nieprzestrzegających  zawartych  w nich zasad,  nie  ma również  w tym zawodzie  zwyczaju
składania  uroczystych  ślubowań  lub  przyrzeczeń  odwołujących  się  do  treści  Kodeksu.
Natomiast  coraz  częściej  w  programach  kształcenia  studentów  bibliotekoznawstwa  i
informacji  naukowej  znajdujemy  przedmioty  związane  z  etyką  zawodową  lub  ochroną
własności  intelektualnej.  Kodeks etyki bibliotekarza i  pracownika informacji naukowej jest
dobrym  punktem  wyjścia  do  nauczania  tych  przedmiotów.  Jakkolwiek  zasady  w  nim
sformułowane  są  dość  ogólne,  lecz  właśnie  tę  cechę  można  potraktować  jako  atut  i
omawiając  poszczególne  zagadnienia  w  grupie  studentów  odnieść  się  do  konkretnych
problemów,  aktualnie  dyskutowanych  w  prasie  lub  Internecie.  Kodeks  etyki  kilkukrotnie
wspomina  o  potrzebie  tworzenia  pozytywnego  wizerunku  zawodu,  gdyż  bibliotekarze
„zawsze dokładają  starań do kształtowania  i  utrwalania pozytywnego wizerunku swojego
zawodu” [10]. Polscy bibliotekarze i pracownicy informacji doczekali się własnego kodeksu
etycznego. Prace nad nim, a następnie ogłoszenie go drukiem, spowodowały swego czasu
burzliwą i interesującą dyskusję nad stereotypem zawodu bibliotekarza, promocją zawodu,
zadaniami bibliotek, etyką zawodu itp. Obecnie dokument ten nie odgrywa już tak znaczącej
roli w codziennym życiu pracowników bibliotek. Każdy, albo prawie każdy bibliotekarz wie,
że istnieje, ale nie inspiruje on do gorących sporów i dyskusji. Pełni raczej rolę stabilizującą,
utrzymującą status quo.
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Tomasz Piestrzyński1

Narzędzia motywowania bibliotekarzy do pracy na przykładzie łódzkich
bibliotek akademickich

Motywowanie,  jako  jedna  z  elementarnych  funkcji  zarządzania,  jest  od  wielu  lat
przedmiotem zainteresowania kierujących procesem pracy. Dla jednych jest narzędziem do
osiągania celów, dla innych – celem samym w sobie. System motywacyjny ma za zadanie
tworzyć bodźce kształtujące zachowania pracowników w sposób zgodny z założonym celem,
by  w  konsekwencji  pobudzać  ludzi  do  działania.  Jego  stosowanie  jest  niezbędne  do
należytego funkcjonowania każdej organizacji, również biblioteki.

Termin motywacja pochodzi z języka łacińskiego od słowa movere, czyli poruszać się,
wprawiać w ruch, zachęcać kogoś do czynu, wpływać na kogoś. W literaturze przedmiotu
spotkać  można  wiele  prób  zdefiniowania  tego  pojęcia.  Według  Tadeusza  Oleksyna
„motywowanie w organizacji polega na zespole oddziaływań, zmierzających do efektywnego
skłaniania  pracowników  do  podejmowania  i  realizowania  misji  i  celów  organizacji,
wyznaczanych  funkcji  i  zadań,  a  także  do przyjmowania  postaw i  zachowań obiektywnie
koniecznych z punktu widzenia interesów firmy – nie sprzecznych z prawem i etyką” [3, s.
233-234]. Inny autor – Jan Terelak – motywację opisuje, jako „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” [4,  s.  97].  Z  kolei  Michael  Armstrong  określa  motywację  jako  zachowanie
ukierunkowane  na  cel.  Jak  pisze:  ludzie  są  zmotywowani,  gdy  oczekują,  że  działania
doprowadzą do osiągnięcia celu i zdobycia wartościowego wynagrodzenia – takiego, które
zaspokoi ich potrzeby [1, s. 287].

Motywację można podzielić na wewnętrzną i zewnętrzną:
 motywacja  wewnętrzna jest  rezultatem  wewnętrznych  pobudek  człowieka,  które

wpływają  na  jego  zachowanie.  Jej  podstawą  może  być  sama  praca,  którą  ludzie
uważają za ciekawą, satysfakcjonującą, dającą możliwość awansu i samorealizacji;

 motywacja  zewnętrzna funkcjonuje  dzięki  czynnikom  zewnętrznym  –  tzw.
motywatorom.  Należą  do  nich  pozytywne  narzędzia  motywowania  np.  nagrody,
pochwały,  awanse,  jak  i  negatywne –  dyscyplinujące,  np.  krytyka,  nagana,  groźba
zwolnienia.  Jej  oddziaływanie  na  podwładnego  jest  tym  skuteczniejsze,  w  im
większym stopniu odbywa się w zgodzie z określonymi zasadami.
Dobór  odpowiedniego  systemu  motywowania  wymaga  od  przełożonych  zarówno

trafnego  wyboru  narzędzi  motywowania,  jak  i  znajomości  osobowości  i  postaw
pracowniczych oraz – szerzej – właściwej wiedzy o człowieku i  grupach społecznych i,  na
koniec, znajomości ekonomicznej problematyki organizacji. Ponadto, w procesie motywacji
nie  wykorzystuje  się  wszystkich  dostępnych  narzędzi  motywowania,  a  jedynie  wybrane.
Działają one na zasadzie wzajemnego wspierania, uzupełniania, dając skuteczniejsze efekty
aniżeli każde z nich osobno.
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W  literaturze  przedmiotu  prezentowana  jest  charakterystyka  wielu  narzędzi,
możliwych  do  wykorzystania  przy  tworzeniu  systemów  motywacyjnych.  Na  potrzeby
niniejszego opracowania przyjęto najbardziej popularną, ale również i najbardziej czytelną
klasyfikację, zgodnie z którą narzędzia motywowania podzielić można na trzy podstawowe
grupy:

 przymusu,
 zachęty,

 perswazji [2, s. 276-298].
Narzędzia przymusu zmuszają pracownika do narzuconych zachowań. Pobudzają do

działania poprzez stworzenie zagrożenia np. utraty części wynagrodzenia w przypadku nie
wykonania  określonego  zadania.  Są  to:  zakazy,  nakazy,  polecenia,  zalecenia,  normy,
regulaminy, instrukcje oraz przepisy kodeksu pracy. W warunkach, które dyktują szybkość
działania i wykluczają uzgadnianie, narzędzia przymusu są efektywną formą motywowania.
Jednakże przyjmuje się, że w większości przypadków takie motywowanie jest nieskuteczne.
Pracownik wkłada bowiem w wykonywanie zadań minimum wysiłku – tylko tyle, aby uniknąć
kary.  Nie  angażuje  swojego  potencjału  intelektualnego  do realizacji  celów organizacji,  w
której  pracuje.  Ponadto,  motywowanie  przez  przymus  nie  sprzyja  efektywności  pracy,
pociąga  za  sobą  wysokie  koszty  oraz  konieczność  nadzorowania  realizowanych  zadań.  Z
drugiej  zaś  strony  dla  przełożonego  jest  łatwe  i  wygodne,  ponieważ  nie  wymaga  od
motywującego żadnych kwalifikacji i umiejętności zarządzania potencjałem ludzkim.

Narzędzia zachęty stanowią najliczniejszą grupę narzędzi motywowania. Oddziałują
na ludzi według pewnego schematu: jeżeli pracownik będzie realizował określone zadania, to
otrzyma  nagrodę.  Ich  działanie  polega  na  zainteresowaniu  pracownika  realizacją  celów
organizacji  przy jednoczesnym zaspokajaniu jego własnych potrzeb. Podzielić je można na
dwie grupy: materialne i niematerialne. Narzędzia materialne zaspokajają większość potrzeb
ludzkich  m.in.:  potrzeby  fizyczne,  bezpieczeństwa,  szacunku,  uznania.  Są  to  zarówno
narzędzia  finansowe:  płaca  zasadnicza,  premia,  dodatek  funkcyjny,  dodatek  stażowy,
nagroda jubileuszowa, jak i pozafinansowe: bony zakupowe, karnety na basen, bilety do kina
i teatru, pomoc mieszkaniowa itp. Te drugie, choć mają charakter niezwiązany bezpośrednio
z  pieniądzem,  można  oszacować  finansowo.  Kolejną  grupę  narzędzi  zachęty  stanowią
narzędzia  niematerialne,  których  wartość  trudno  określić.  Do  najpopularniejszych  z  nich
należą:  możliwość  awansu,  rotacja,  rozszerzanie  zakresu  pracy,  prestiż  wykonywanego
zawodu.

Narzędzia  perswazji polegają  na  przekonywaniu  pracowników  do  pewnych
zachowań.  Łączą  się  z  demokratycznym  stylem  zarządzania.  Do  instrumentów  perswazji
można  zaliczyć  współudział  pracowników  w  zarządzaniu,  spotkania  kierowników  z
podwładnymi,  konsultacje  i  negocjacje.  Narzędzia  te  oddziałują  na  świadomość
pracowników,  ich  stosunek  do  pracy  oraz  lepszą  aktywność  zawodową.  Ich  stosowanie
powinno być uzupełnione chociażby narzędziami zachęty.

W związku z powiększającym się spadkiem motywacji do pracy wśród bibliotekarzy,
postanowiono  przeprowadzić  badania,  które  miały  za  zadanie  ukazać  ten  niepokojący
proces.  Autor  ma  nadzieję,  że  dzięki  owym  badaniom  możliwe  będzie  wprowadzenie
ewentualnych  zmian  w  zarządzaniu  zasobami  ludzkimi  oraz  zbudowanie  odpowiedniego
systemu motywacyjnego w bibliotece.

W  dniach  15-23  lutego  2012  r.  wśród  bibliotekarzy  trzech  łódzkich  bibliotek
akademickich,  tj.  Biblioteki  Uniwersytetu  Łódzkiego,  Biblioteki  Uniwersytetu  Medycznego
oraz  Biblioteki  Politechniki  Łódzkiej  przeprowadzono  badania  ankietowe.  Ich  istotą  było



ukazanie  wykorzystywanych  narzędzi  motywowania  bibliotekarzy  do  pracy  na  rynku
lokalnym oraz sprawdzenie czy są one zgodne z potrzebami pracowników.

Ankieta  zawierała  10  pytań,  z  których  7  stanowiło  pytania  półotwarte,  a  3  miały
charakter zamknięty:

1. Co jest dla Pana/Pani najważniejsze w pracy bibliotekarza?
2. Od czego Pana/Pani zdaniem powinna zależeć wielkość wynagrodzenia?
3. Jakie są Pana/Pani składniki finansowe wynagrodzenia?
4. Jakie są Pana/Pani składniki pozafinansowe wynagrodzenia?
5. Które z narzędzi motywowania uważa Pan/Pani za skuteczne?
6. Które  ze  składników  finansowych  wynagrodzenia  są  dla  Pana/Pani  najbardziej

motywujące?
7. Które ze składników pozafinansowych wynagrodzenia są dla Pana/Pani  najbardziej

motywujące?
8. Czy w Pana/Pani bibliotece istnieje system awansowania?
9. Jaki jest obowiązujący w Pana/Pani miejscu pracy system awansowania?
10. Kiedy Pan/Pani otrzymał/a ostatnią podwyżkę?

Podstawowa część ankiety zakończona była pytaniami o płeć, wiek, wykształcenie i
staż pracy.

W badaniu wzięło udział 91 osób: 72 kobiety i 19 mężczyzn. Wśród nich było 36 osób
w wieku między 26 a 35 rokiem życia,  po 27 osób zaznaczyło przedział wiekowy: 36-45 i
powyżej 45 lat,  a 1 ankietowany przedział  do 25 lat.  Kwestionariusz wypełniło 78 osób z
wyższym  wykształceniem,  11  osób  z  wykształceniem  średnim  oraz  2  osoby  w  trakcie
studiów. Najliczniejszą grupę – 32 osoby – stanowili respondenci z ponad 20 letnim stażem
pracy. 27 osób miało staż pracy 6-10 lat, 17 osób między 11-20, 11 osób 3-5, a 4 osoby do 2
lat pracy.

Na  pytanie  pierwsze  35  respondentów  odpowiedziało,  że  najważniejsze  w  pracy
bibliotekarza jest wynagrodzenie, 27 ankietowanych postawiło na satysfakcję z wykonywanej
pracy, 11 na atmosferę, a dla 10 kluczowym elementem w pracy jest poczucie samorealizacji
i rozwoju zawodowego. Pozostałych 8 respondentów uznało, że wynagrodzenie, satysfakcja z
wykonywanej pracy i atmosfera są dla nich równoważne. Dane te wskazują, że w aktualnych
łódzkich  realiach  bibliotecznych  dominujące  znaczenie  ma nadal  wynagrodzenie,  gdyż  to
właśnie pieniądze stanowią dla większości pracowników najważniejszy element motywujący.

Kolejne pytanie dotyczyło czynników, od których powinno zależeć wynagrodzenie. Do
wyboru było 5 odpowiedzi z możliwością zaznaczenia kilku z nich. Najczęściej wskazywano na
wydajność  pracy  (80  odpowiedzi),  drugie  miejsce  zajęło  wykształcenie  (58  odpowiedzi),
trzecie miejsce – staż pracy (55 odpowiedzi). Tylko 16 osób wskazało zajmowane stanowisko
jako  kryterium,  od  którego  powinna  zależeć  wysokość  wynagrodzenia.  Z  powyższych
odpowiedzi wynika, że wysokość wynagrodzenia według większości respondentów powinna
zależeć  przede  wszystkim od  wydajności  pracy,  a  nie  np.  wykształcenia,  stażu  pracy  czy
zajmowanego  stanowiska,  co  pozostaje  w sprzeczności  z  taryfikatorem kwalifikacyjnym i
tabelą  płac  dla  poszczególnych  kategorii  zaszeregowania  na  danym  stanowisku  pracy
określonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W  pytaniach  3  i  4  pracownicy  proszeni  byli  o  podanie  składników  finansowych  i
pozafinansowych  wynagrodzenia.  Wszyscy  podali,  że  obowiązujące  składniki  finansowe
wynagrodzenia stosowane w ich bibliotekach to:

 wynagrodzenie zasadnicze,
 dodatek stażowy,



 premia uznaniowa,

 dodatek obligatoryjny.
Natomiast składniki pozafinansowe wynagrodzenia to:

 możliwość uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach,
 karnety na basen, bilety do teatru, kina itp.,

 darmowa opieka medyczna,
 elastyczny czas pracy.

Niestety, 18% respondentów uznało również, że nie są im znane składniki pozafinansowe
wynagrodzenia,  a  tylko  3%  ankietowanych  zadeklarowało  otrzymywanie  bonów
zakupowych.  Podane odpowiedzi  świadczą,  że we wszystkich ankietowanych bibliotekach
funkcjonują  te  same  składniki  pensji  oraz,  że  zróżnicowana  jest  oferta  składników
pozafinansowych wynagrodzenia.

Kolejne, 5 pytanie, dotyczyło skuteczności narzędzi motywowania. 53 respondentów
wskazało,  że  narzędzia  finansowe  są  efektywniejsze  w  działaniu  niż  narzędzia
pozafinansowe, natomiast 38 pracowników uznało obie formy za równoważne. Świadczy to o
braku przekonania respondentów do skuteczności  stosowania w motywowaniu wyłącznie
narzędzi pozafinansowych.

Pytania  6  i  7  dotyczyły  wpływu  poszczególnych  składników  wynagrodzenia  na
motywację  pracowników.  79  osób  zadeklarowało,  że  ze  składników  finansowych
wynagrodzenia najbardziej motywują ich do pracy regularne podwyżki płacy zasadniczej, zaś
dla  12  osób  głównym  motywatorem  okazały  się  premie  uznaniowe.  Natomiast,  ze
składników pozafinansowych wynagrodzenia, najbardziej motywujące do pracy okazały się:
możliwość  korzystania  z  darmowej  opieki  medycznej  i  elastycznego  czasu  pracy  (po  22
odpowiedzi),  otrzymywanie  bonów  zakupowych  i  uczestnictwo  w  konferencjach  lub
szkoleniach (po 15 odpowiedzi). 9 osób zaznaczyło karnety na basen, bilety do teatru, kina
itp.,  a 8 osób uznało,  że narzędzia pozafinansowe nie motywują ich do pracy.  Analizując
powyższe odpowiedzi należy uznać, że największa grupa respondentów za czynniki,  które
motywują najbardziej, uznała finansowe składniki wynagrodzenia.

Pytanie 8 i 9 dotyczyło funkcjonowania systemu awansowania w miejscu pracy. 53
ankietowanych deklarowało istnienie powyższego systemu, 21 respondentów przeciwnie, a
17 pytanych nie wiedziało, czy taki system obowiązuje w ich miejscu pracy. Z osób, które
opowiedziały  się  za  jego  funkcjonowaniem,  36  zauważyło,  że  jest  on  niezrozumiale
sformułowany,  stosowany  wybiórczo,  nie  ma  jasnych  kryteriów  itp.,  ale  jednocześnie
stosowany  jest  przez  przełożonych  (33  odpowiedzi).  9  respondentów  uznało,  że  jest  on
sformułowany zrozumiale,  a 7,  że motywuje do pracy.  Uzyskane informacje wskazują,  że
większość pracowników wie o istnieniu systemu awansowania w bibliotece, jednocześnie
uważając go za źle sformułowany, niejasny i stosowany wybiórczo przez przełożonych.

Ostatnie pytanie dotyczyło podania terminu ostatniej  podwyżki  wynagrodzenia.  74
respondentów przyznało,  że od 2 lat i  więcej nie otrzymało podwyżki,  14 otrzymało ją w
ubiegłym roku, a 3 w roku bieżącym. Z odpowiedzi wynika, że płace w łódzkich bibliotekach
akademickich  utrzymują  się  na  stałym  poziomie,  tj.  relatywnie  maleją  do  rosnących
wydatków ponoszonych przez pracowników i ich rodziny. Z uwagi na fakt, że wynagrodzenie
jest  nadal  podstawowym  motywatorem  do  pracy,  zjawisko  to  może  powodować
demotywację wśród kadry bibliotecznej.

Podsumowując  wyniki  przeprowadzonej  ankiety  można  sformułować  następujące
wnioski:



1. Dla bibliotekarzy dominujące znaczenie ma wynagrodzenie, gdyż to właśnie pieniądze
stanowią dla większości pracowników najważniejszy element motywujący do pracy.

2. Wysokość  pensji,  według  respondentów,  powinna  zależeć  przede  wszystkim  od
wydajności pracy, a nie np. wykształcenia, stażu pracy czy zajmowanego stanowiska.

3. Świadomość  pracowników  na  temat  istniejących  składników  pozafinansowych
wynagrodzenia jest niska.

4. Finansowe  składniki  wynagrodzenia  są  głównym  czynnikiem  motywującym
bibliotekarzy do pracy.

5. W większości bibliotek pracownicy deklarują funkcjonowanie systemu awansowania,
jednocześnie  zaznaczając,  że  jest  on  niesprawiedliwy,  źle  sformułowany,  niejasny,
stosowany wybiórczo przez przełożonych.

6. W ciągu kilku ostatnich lat w łódzkich bibliotekach akademickich zauważalny jest brak
wzrostu płac.
Jednym  z  podstawowych  warunków  skutecznej  realizacji  celów  biblioteki  jest

stosowanie odpowiednich narzędzi motywowania ludzi do pracy. Narzędzia te są podstawą
procesu  motywowania,  tworzą  bodźce  kształtujące  zachowania  pracowników  w  sposób
zgodny z założonym celem. Powinny być one celowo dobrane i logicznie ze sobą powiązane. I
choć narzędzia materialne, zwłaszcza finansowe, cieszą się wśród respondentów największą
popularnością,  do  skutecznego  motywowania  pracowników  niezbędne  jest  stosowanie
również  motywatorów  niematerialnych,  które  należy  jasno  określać  oraz  uświadamiać
pracownikom.  Konieczne  jest  zatem zbudowanie  systemu motywowania  bibliotekarzy  do
pracy,  który  uwzględniać  będzie  zarówno  oczekiwania  pracowników,  jak  i  możliwości
organizacji. Spowoduje on wzrost motywacji wśród pracowników, a tym samym podniesienie
efektywność  funkcjonowania  całej  biblioteki.  Wygenerowane  oszczędności  będą  mogły
stanowić źródło podwyżek pensji dla personelu.
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Lilianna Nalewajska1

Wizerunek biblioteki i bibliotekarzy akademickich w kontekście współpracy
z kadrą naukową uczelni wyższych

W wielu publikacjach analizowano już, w jaki sposób postrzegany i jak oceniany jest
zawód bibliotekarza. Prowadzono ankiety (m.in. wśród studentów bibliotekoznawstwa, jak i
pracujących już w tym zawodzie [14; 6, s. 12]), które pokazywały, że wśród szerszych kręgów
społeczeństwa niska ewaluacja zawodu bibliotekarza wynika z małej  wiedzy o tej profesji
oraz z przeszłych, lecz negatywnych doświadczeń respondentów. Praca w bibliotece jawi się
zazwyczaj jako nudna, pozbawiona możliwości kariery i przede wszystkim źle opłacana [4, s.
4; 14, s. 93]. Powtarzany wielokrotnie, a tym samym silniej utrwalany stereotyp pracownika
biblioteki, a właściwie bibliotekarki (ze względu na silną feminizację tego zawodu) nie jest
zatem przychylny. Bibliotekarki, według wyników badań ankietowych, to nieatrakcyjne panie
w średnim wieku,  z  kokiem i  w  okularach,  w  szaroburej  spódnicy2,  które  pracują  wśród
zakurzonych półek z książkami [1; 4, s. 4; 8]. Należy jednak zauważyć, że ten niekorzystny
stereotyp biblioteki jako instytucji oraz jej pracowników dotyczy w dużym stopniu wizerunku
zewnętrznego  oraz  obejmuje  w  takiej  samej  mierze  biblioteki  szkolne,  publiczne,  jak  i
uczelniane.  A  przecież  specyfika  pracy,  profil  zbiorów  oraz  prowadzonych  usług,  grupy
docelowe, czyli użytkownicy i ich potrzeby, są bardzo zróżnicowane. W tym kontekście warto
skupić się na bibliotekach akademickich, a szczególnie przyjrzeć się nieco bliżej, w jaki sposób
postrzegana jest praca bibliotekarzy i funkcjonowanie bibliotek na uczelniach oraz jaką rolę
przeznacza się bibliotekom w procesie dydaktycznym w nowoczesnej szkole wyższej. Pojęcie
„biblioteka”, szczególnie w przypadku książnicy akademickiej, szybko ewoluuje i zmienia się
dzięki innowacjom technologicznym i organizacyjnym. Podobnie zmianom powinien ulegać
także wizerunek pracowników tych instytucji.

Celem  niniejszych  rozważań  jest  wywołanie  dyskusji  lub  przynajmniej  refleksji  na
temat przyszłych (koniecznych) zmian w sposobie organizacji  pracy bibliotek uczelnianych
tak, aby w pełni włączyć je w proces edukacyjny szkoły wyższej, a co za tym idzie wpłynąć
pozytywnie na wizerunek oraz prestiż bibliotekarzy w środowisku naukowym uczelni. Wydaje
się,  że  pracownicy  naukowo-dydaktyczni  nie  są  w  pełni  świadomi  roli  bibliotekarzy  w
łańcuchu całego procesu dydaktycznego na poziomie szkolnictwa wyższego.  Utrwaliło  się
bowiem  przekonanie  o  tradycyjnej  roli  bibliotekarza  zamkniętego  w  swoim  odrębnym
świecie  książek,  dbającego  o  „swój”  księgozbiór,  jego  powiększanie,  opracowanie,
obsługującego  od  czasu  do  czasu  użytkowników  (a  więc  studentów  i  wykładowców).
Stereotypowy pozostaje też obraz sposobu, w jaki biblioteka wspiera proces dydaktyczny,
jest ona bowiem oceniana przede wszystkim pod kątem przydatności  zbiorów. A przecież
bibliotekarze  w  ośrodkach  akademickich  realizują  także  (w  miarę  możliwości)  zadania
dydaktyczne  –  są  profesjonalnymi  nauczycielami  kompetencji  informacyjnych  (ang.

1 mgr Lilianna Nalewajska, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, e-mail: l.nalewajska@uw.edu.pl
2 Wygląd i ubiór to istotne elementy autoprezentacji pracownika, która przenosi się na wizerunek instytucji. Co
prawda, w bibliotekach dopuszczalna jest swoboda ubioru i  jednakowe mundurki nie wydają się konieczne,
warto jednak zwracać uwagę na niektóre elementy ubioru oraz ich oddziaływanie, i uświadamiać tę kwestię
pracownikom. Dlatego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w 2011 r. opracowane zostały wewnętrzne
zasady dotyczące ubioru (tzw.  dress code)  skierowane przede wszystkim do pracowników na stanowiskach
bezpośredniej obsługi użytkowników.



information literacy),  uczą o narzędziach wyszukiwania,  źródłach,  porządkowaniu i  ocenie
zgromadzonych  informacji.  Jednak,  aby  praca  bibliotekarza-edukatora  w jak  największym
stopniu wpływała na podnoszenie umiejętności informacyjnych użytkowników i odpowiadała
ich potrzebom stosownie do kierunków studiów, powinna funkcjonować bliska współpraca
grup zawodowych naukowców i bibliotekarzy w środowisku tej samej uczelni, co z pewnością
wpłynie  na  wspomaganie  procesów  badawczych  i  dydaktycznych  szkoły  wyższej.
Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia to przecież jeden z istotnych elementów Procesu
Bolońskiego [7].

Rozpatrywanie  statusu  zawodu  bibliotekarza  nie  powinno  ograniczać  się  zatem
jedynie  do  rozważań  dotyczących  atrakcyjności  tego  zawodu,  cech  osobowościowych  i
zawodowych  bibliotekarzy,  wynagrodzeń  czy  wyglądu  zewnętrznego.  Oczywiście  są  to
istotne  kwestie,  bo  w pracy  typu  usługowego  na  kształtowanie  wizerunku  instytucji  czy
szeroko  pojmowanej  grupy  zawodowej  wpływają  wrażenia  odnoszone  przez  klientów-
czytelników z bezpośredniego kontaktu z pracownikiem. Korzystne lub negatywne wrażenie
w wyniku styczności  z  jedną osobą reprezentującą daną profesję może w oczach klienta
utworzyć obraz całej  grupy zawodowej.  Wizerunek biblioteki  kształtują  przede wszystkim
pracownicy – ich kompetencje oraz oferta i jakość świadczonych przez bibliotekę usług [12;
13].  W  przypadku  bibliotek  uczelnianych,  obok  zapewnienia  dostępu  do  informacji,
niezwykle ważne z punktu widzenia studentów – głównych użytkowników tych bibliotek, jest
kształcenie  i  rozwijanie  ich  umiejętności  informacyjnych  (a  wymienia  się  również
kompetencje medialne), które usprawnią proces studiów i zdobywanie wiedzy. Jaką zatem
rolę,  w  oczach  władz  uczelni,  pełnią  biblioteki  akademickie  w  kontekście  procesu
kształcenia? Czy jest ona w pełni dostrzegana i wykorzystywana? Czy system biblioteczny jest
odpowiednio  zintegrowany  z  procesem  kształcenia  i  zasobami  edukacyjnymi?  I  czy
zabieganie  o  taką  integrację  leży  jedynie  w interesie  bibliotek?  Pytania  mogą  wydać  się
prowokacyjne,  wręcz  niestosowne,  bo  przecież  biblioteka  akademicka  funkcjonuje  na
potrzeby środowiska akademickiego, ale czy jest odpowiednio przez nie wspierana w swej
działalności edukacyjno-dydaktycznej?

Pretekstem do zastanowienia  się  nad  tym,  jak  postrzegana  jest  przez  środowisko
naukowe, a  w pewnym stopniu także przez władze uczelni,  rola  bibliotekarzy z  bibliotek
akademickich,  stały  się  starania  Sekcji  Informacji  i  Dydaktyki  Biblioteki  Uniwersytetu
Warszawskiego,  aby  poszerzyć  ofertę  szkoleniową  i  w  ten  sposób  zajmować  obszary
edukacyjne możliwe do wypełnienia przez Bibliotekę. Tradycyjnie rolą uczelnianych książnic
jest wprowadzanie studentów w świat labiryntu informacji naukowej, z której będą korzystać
w ciągu kolejnych lat studiów. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie funkcjonują dwie
podstawowe formy szkoleń dla  studentów I  roku studiów licencjackich i  uzupełniających
magisterskich – prezentacja połączona z oprowadzaniem, która jest prowadzona na miejscu
(szkolenie onsite) oraz szkolenie online udostępniane na platformie Moodle. Ponadto, dla
chętnych  oferowane  są  specjalistyczne  szkolenia  z  zakresu  zasobów  elektronicznych
prowadzone  w  ciągu  całego  roku  akademickiego.  Jednak,  by  stworzyć  ofertę  szkoleń
dostosowaną do różnych etapów kształcenia (licencjat, magisterium, doktorat), na różnym
stopniu zaawansowania zarówno jeśli  chodzi  o kompetencje informacyjne, jak i  naukowe
studentów,  należało  poznać  ofertę  usług  szkoleniowych  prowadzonych  w  bibliotekach
wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego.  System biblioteczno-informacyjny UW składa
się bowiem z 47 bibliotek, tj. BUW oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych.



Na podstawie ankiety3 rozesłanej do bibliotek wydziałowych wyłonił się obraz (choć
nie  całościowy,  gdyż  odpowiedziało  27  bibliotek)  współpracy  z  pracownikami  naukowo-
dydaktycznymi przy prowadzeniu szkoleń bibliotecznych. Ogólnie stwierdzić można, że na
Uniwersytecie Warszawskim dominują szkolenia biblioteczne polegające na oprowadzaniu
po  Bibliotece  i  omawianiu  zasad  korzystania  z  niej,  oraz  szkolenia  z  zakresu  zasobów
elektronicznych. Wszystkie prowadzone są wyłącznie przez bibliotekarzy. Na pytanie o to, jak
układa  się  współpraca  między  pracownikami  biblioteki  a  pracownikami  naukowymi  w
zakresie  szkoleń,  8  bibliotek  oceniło  tę  współpracę  jako  dobrą,  7  uważa,  że  współpraca
funkcjonuje w niewielkim stopniu, a w 6 stwierdzono brak takiej współpracy.

Podobne badania dotyczące oceny i sposobu współpracy bibliotek ze środowiskiem
naukowym przeprowadzono już wcześniej [9; 3; 5]. Na tej podstawie stwierdzić można, że
współpraca taka postrzegana jest na ogół jako potrzebna, ale nadal ma charakter tradycyjny i
stereotypowy  –  wykładowcy  najczęściej  zgłaszają  propozycje  zakupu  publikacji
specjalistycznych.  Być  może  wynik  ankiet  podyktowany  jest  w  pewnej  mierze  sposobem
sformułowania pytań,  jednak wydaje się,  że dydaktyczna rola  bibliotek w całym procesie
kształcenia wciąż nie jest odpowiednio rozumiana przez nauczycieli akademickich.

Na  polskich  uczelniach  bibliotekarze  nie  są  jeszcze  dla  pracowników  naukowych
równoprawnymi partnerami w tworzeniu nowoczesnej  oferty  dydaktycznej.  Sytuacja taka
jest utrzymywana w systemie edukacyjnym szkoły wyższej, a konieczność zmian w sposobie
funkcjonowania bibliotek akademickich wydaje się niezauważana także na szczeblu władz
uczelni.  Biblioteki  uczelniane,  które gromadzą i  udostępniają literaturę fachową, powinny
przekształcać się w centra informacji, a wraz z rozwojem i upowszechnianiem idei otwartej
nauki  staną  się  przecież  istotnym  ogniwem  w procesie  otwierania  nauki  i  edukacji  oraz
rozwijania  cyfrowych  kompetencji  w  warsztacie  naukowym  studentów  i  pracowników
naukowych (Nauka 2.0,  Otwarte Zasoby Edukacyjne – OER Open Educational  Resources).
Rozwój metod i narzędzi  wykorzystywanych w nowoczesnej nauce i  edukacji  przełoży się
także  na  praktykę  bibliotekarską  i  informacyjną.  Zatem  współpraca  bibliotekarzy  i
pracowników naukowo-dydaktycznych staje się niezbędna, by móc właściwie odpowiadać na
oczekiwania i wyzwania nowoczesnej dydaktyki na poziomie akademickim. Rola bibliotekarza
„za ladą wypożyczalni” będzie odchodzić w przeszłość. Bibliotekarz – specjalista informacji
naukowej – powinien uczyć użytkowników wyszukiwania i korzystania ze źródeł informacji,
także z zasobów otwartej edukacji. Praca w bibliotece akademickiej będzie zapewne w coraz
większym  stopniu  nabierać  charakteru  dydaktycznego,  co  jest  również  konsekwencją
rozwoju  ICT  (Information  and  Communication  Technology).  Jednakże  bibliotekarz
dysponujący  wiedzą  na  temat  źródeł  informacji  nie  jest  specjalistą  dziedzinowym, a tym
bardziej nie zna programu nauczania, metod wykorzystywanych w badaniach czy wymagań
wykładowców.  Dlatego,  aby  biblioteki  akademickie  spełniały  funkcje  dydaktyczne  oraz
oczekiwania  użytkowników-studentów,  konieczna  jest  ścisła  współpraca  bibliotekarzy-
praktyków i  specjalistów dziedzinowych w wyszukiwaniu informacji  wraz  z  pracownikami
naukowymi.  Taka  kooperacja  może  przyjmować  różnorodne  formy:  od  tradycyjnej,  np.
wykładowcy  przekazują  bibliotekarzom  spisy  lektur,  propozycje  zakupu  wartościowych
merytorycznie i polecanych publikacji (co z pewnością wpływa pozytywnie na kształtowanie
księgozbioru przeznaczonego dla określonej grupy użytkowników), po aktywne włączanie się

3 Ankietę  na  temat  sposobów  szkolenia  w  bibliotekach  wydziałowych  opracowała  Lilianna  Nalewajska  z
Oddziału  Udostępniania  i  Informacji  Naukowej  BUW.  Badanie  ankietowe  przeprowadzone  zostało  wśród
bibliotek wydziałowych UW w listopadzie 2011 r., uzyskano odpowiedzi z 27 bibliotek, z czego 5 z nich nie
organizuje szkoleń bibliotecznych. Jedynie w 15 spośród pozostałych szkolenie biblioteczne dla studentów I
roku jest obowiązkowe.



we  współtworzenie  oraz  prowadzenie  specjalistycznych  kursów  bibliotecznych
ukierunkowanych na konkretną grupę studentów.

Interesująco przedstawia się rozwiązanie planowane w Bibliotece Uniwersyteckiej w
Uppsali (nadal w fazie projektu), które związane jest z polityką gromadzenia i kształtowania
księgozbioru. Obok istniejących ogólnych zasad i kryteriów gromadzenia zbiorów, planowane
jest  wprowadzenie  bardziej  szczegółowych  wytycznych  dotyczących  pozyskiwania
materiałów  z  poszczególnych  dziedzin,  które  prowadzone  będzie  przez  bibliotekarzy
dziedzinowych  we  współpracy  z  kadrą  naukową.  Pod  uwagę  brana  będzie  aktualna
działalność naukowa instytutu, opisany zostanie stan zasobów biblioteki (zasoby drukowane
i  elektroniczne),  a  także  określone  zostaną  jego mocne  i  słabe  strony.  Powstanie  w ten
sposób zasób „skrojony” na potrzeby edukacyjno-dydaktyczne danej uczelni,  wydziału czy
instytutu.

Z kolei w Bibliotece Uniwersyteckiej w Glasgow bibliotekarze dziedzinowi wspierają
znacząco proces kształcenia, ponieważ poprzez uczestniczenie w zebraniach wydziałowych
oraz dzięki personalnym kontaktom z nauczycielami akademickimi, są w stanie podążać za
aktualnymi  potrzebami  i  oczekiwaniami  studentów  jeśli  chodzi  o  literaturę  fachową4.
Ponadto  tworzona  jest  baza  zdigitalizowanych  tekstów  zalecanych  przez  wykładowców.
Materiały  są  kopiowane  z  zachowaniem  praw  autorskich  i  udostępniane  online  jedynie
studentom  Uniwersytetu  w Glasgow.  Na  podstawie  wskazówek  i  sugestii  wykładowców,
bibliotekarze mogą tworzyć bazy lektur i wykazy przydatnych linków. Biblioteka jest wówczas
w  stanie  szybko  reagować  na  zmiany  zachodzące  w  zakresie  nauczania,  powstawanie
nowych  kierunków  i  specjalizacji,  by  odpowiednio  kształtować  zbiory  i  umiejętności
pracowników  (chodzi  przede  wszystkim  o  poznawanie  narzędzi  wyszukiwawczych  oraz
zasobów elektronicznych).

W  Bibliotece  Uniwersytetu  Warszawskiego  ośmiu  informatorów  dziedzinowych
specjalizuje  się  w  kilku  dziedzinach  naukowych  (m.in.  historii,  prawie,  naukach
przyrodniczych).  Aby  wykorzystać  ich  potencjał,  także  na  płaszczyźnie  edukacyjnej,
przygotowywane  są  szkolenia  dziedzinowe  w  formie  prezentacji  PowerPoint  w  podziale
tematycznym, np. geografia, muzyka, technika, pedagogika. Planuje się udostępnienie online
prezentacji przybliżających zbiory BUW oraz internetowe źródła wiedzy, co powinno wpłynąć
na znaczne poszerzenie kręgu odbiorców. Szkolenia prowadzone będą również na miejscu
m.in. z zakresu tematycznych zasobów elektronicznych. Możliwe jest nawiązanie współpracy
z bibliotekami wydziałowymi, by tam prezentować przygotowane w BUW szkolenia, a tym
samych docierać do studentów i pracowników naukowych, którzy nie korzystają z biblioteki
głównej. To jednocześnie szansa na nawiązanie współpracy z nauczycielami akademickimi.
Szkolenia  dziedzinowe  przygotowywane  w  porozumieniu  z  wykładowcami  mogłyby  być
włączane  do  seminariów  specjalistycznych,  jak  we  Fryburgu  [5]  lub  na  Uniwersytecie  w
Helsinkach,  gdzie  na  kampusie  Kumpula  specjalizującym  się  m.in.  w  naukach  ścisłych,
geologii, astronomii i informatyce, bibliotekarze prowadzą szkolenia wraz z wykładowcami.
Taka nowoczesna forma pracy biblioteki  akademickiej  z  pewnością podnosi  prestiż samej
książnicy, jak i uczelni oraz wpływa pozytywnie na efekty kształcenia. Jednak z doświadczeń
bibliotekarzy  BUW  oraz  innych  pracujących  w  systemie  biblioteczno-informacyjnym
Uniwersytetu Warszawskiego wynika (na podstawie wspomnianej ankiety), że współpraca z
kadrą naukowo-dydaktyczną występuje w niewielkim zakresie i raczej w tradycyjnej formie
(np. wykładowca sugeruje zakup określonych podręczników).

4 Bibliotekarze dziedzinowi zajmują się zakupem publikacji, dlatego konieczna jest konsultacja z wykładowcami.



Należy  zatem  zapytać  jaka  jest  przyczyna  braku  współpracy  grup  zawodowych
bibliotekarzy  i  pracowników  naukowych  na  polskich  uczelniach?  Dlaczego  biblioteki
akademickie  często  postrzegane  są  w tradycyjny  sposób,  a  nie  jako nowoczesne ośrodki
informacyjno-edukacyjne? Na tę kwestię należy spojrzeć z dwóch stron. Powróćmy zatem do
przykładu z  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w Warszawie,  gdzie  planuje się  poszerzenie oferty
edukacyjnej o szkolenia dziedzinowe. Aby stworzyć odpowiednio atrakcyjną ofertę szkoleń,
nie  wystarczy  opracowanie  samej  ich  treści,  która  stanowi  oczywiście  podstawę
merytoryczną. Ważna jest także umiejętność interesującego prezentowania wiedzy. Chodzi
zatem  o  znajomość  technik  oraz  metod  nauczania,  które  muszą  być  dostosowane  do
poziomu  i  możliwości  percepcji  odbiorcy.  Jest  to  szczególnie  trudne  w  przypadku  osób
dorosłych,  tym bardziej  na  uczelni,  gdzie  poziom kompetencji  informacyjnych  i  potrzeby
informacyjne  studentów  oraz  pracowników  naukowych  są  zróżnicowane.  Aby
przygotowywane szkolenia były jak najbardziej profesjonalne, pracownicy bibliotek powinni
poznać metody i techniki z zakresu andragogiki. Jednak programy doskonalenia nauczycieli
akademickich są w większości niedostępne dla bibliotekarzy5. Trzeba z przykrością stwierdzić,
że  aspekt  edukacyjny  bibliotek  uczelnianych,  jak  również  chęć  doskonalenia  przez
bibliotekarzy swoich umiejętności w zakresie dydaktyki, często nie są rozumiane we właściwy
sposób  przez  kadrę  naukową.  A  przecież  współczesna  książnica  akademicka  to  centrum
informacji i ośrodek o charakterze edukacyjnym. To właśnie biblioteka kształci kompetencje
informacyjne użytkowników. Niestety funkcja ta nie jest dostrzegana, a przynajmniej jest nie
w pełni  doceniana  zarówno  przez  użytkowników,  jak  i  kadrę  naukową oraz  zarządzającą
uczelniami,  choć  działania  edukacyjne  prowadzone  przez  biblioteki  wspierają  przecież
znacząco  program  nauczania  uczelni.  Biblioteki  nadal  postrzegane  są  stereotypowo  jako
magazyny,  czytelnie  i  wypożyczalnie.  Gorzej,  mniejsze  biblioteki,  np.  wydziałowe  czy
instytutowe,  bywają  traktowane  przez  władze  jednostek  jako  „przechowalnie”  dla
doktorantów, pracowników przenoszonych z innych działów, którym trzeba znaleźć „jakieś”
zajęcie,  czy  miejsce  zatrudnienia  znajomych,  bo  przecież  „w  bibliotece  może  pracować
każdy”.  Czy  zatem  niewielka  biblioteka  instytutowa  ma szanse  na  rozwój  i  zapewnienie
odpowiednio  wysokiego  poziomu  usług,  w  tym  dydaktycznych,  jeśli  kierownik-
bibliotekoznawca  ma  do  pomocy  przede  wszystkim  niewykwalifikowane  osoby?
Nieodpowiednie  uwarunkowania  kadrowe  hamują  rozwój  takich  jednostek.  Dyrektorzy
wydziałów i instytutów są chyba całkowicie nieświadomi na czym w XXI w. polega praca w
bibliotece naukowej.  Wiedzą  o wysokich nakładach na zakup publikacji,  ale  czy  zwracają
uwagę  na  konieczność  prowadzenia  szkoleń  bibliotecznych  w  zakresie  kształtowania
kompetencji  informacyjnych  czytelników  na  różnych  poziomach  ich  zaawansowania  w
procesie  kształcenia?  Czy  zdają  sobie  sprawę,  jak  ważne  jest  integrowanie  nauczania
kompetencji informacyjnych z przedmiotowymi ścieżkami edukacyjnymi, po to, by student
dostrzegał  natychmiastową  możliwość  praktycznego  wykorzystania  zdobytej  wiedzy?
Wymaga  to  z  jednej  strony  ścisłej  współpracy  bibliotekarzy  i  wykładowców,  a  z  drugiej
szkolenia bibliotekarzy w zakresie dydaktyki.

W  bibliotekach  uczelni  europejskich  szkolenia  i  warsztaty  dla  użytkowników
prowadzone są na różnych poziomach edukacji wyższej, a czasem nawet współpraca z kadrą
naukową  wykracza  poza  obszar  uczelni,  m.in.  Terrko  –  biblioteka  medycznego  kampusu

5 W Uniwersytecie Warszawskim w „Programie doskonalenia nauczycieli akademickich UW”, prowadzonego w
ramach  projektu  „Nowoczesny  Uniwersytet  –  kompleksowy  program  wsparcia  dla  doktorantów  i  kadry
dydaktycznej  UW”,  formalnie  mogą  uczestniczyć  tylko  pracownicy  naukowo-dydaktyczni,  a  więc  wyłącznie
bibliotekarze  dyplomowani.  Ogranicza  to  w  dużym  stopniu  możliwości  doskonalenia  się  pozostałych
bibliotekarzy w zakresie andragogiki.



Uniwersytetu w Helsinkach współpracuje zarówno z kadrą naukową wydziału medycznego
(szczególnie Research&Development Unit for Medical Education), jak również z kolegami z
Biblioteki Uniwersyteckiej zajmującymi się nauczaniem kompetencji  informacyjnych oraz z
bibliotekarzami z innych fińskich bibliotek medycznych – stowarzyszenia BMF (Bibliothecarii
Medicinae Finniae), stowarzyszenia EAHIL (European Association for the Health Information
and Libraries) oraz z sekcją biomedyczną IFLA.

W kontekście tak aktywnych i szeroko zakrojonych działań bibliotekarzy akademickich
z innych krajów należy zastanowić  się,  czy  polscy bibliotekarze sami nie wykluczają się  z
dydaktycznego nurtu uczelni? Wykluczenie może mieć oczywiście różnorodne podłoże, po
części zależne od bibliotekarzy, ale w dużej mierze też niezależne od nich, spowodowane np.
złym  wyposażeniem  technicznym  bibliotek  lub  brakiem  możliwości  uczestniczenia  w
szkoleniach, które wymagają nakładów finansowych. Dlatego rozpatrując możliwość zmiany
wizerunku bibliotekarzy akademickich i dążenie do wyraźniejszego zaznaczenia ich roli jako
specjalistów informacji i edukatorów, należy poznać ich wiedzę, potrzeby i umiejętności (na
różnych płaszczyznach – od pedagogicznych, technicznych, po specjalistyczne) [10]. Badania
ankietowe na ten temat stają się także dobrą okazją do samooceny i poznania możliwości
włączania  się  bibliotek  w  proces  kształcenia  uczelni6.  Trzeba  także  zapytać,  czy  sami
bibliotekarze zdają sobie sprawę z własnych umiejętności (dotyczących np. przeszukiwania
baz  danych,  znajomości  programów  komputerowych,  komunikacji  z  nauczycielami
akademickimi),  czy  są  świadomi  konieczności  prowadzenia  aktywnego  marketingu,
wychodzenia ze  swoją  ofertą do środowiska  uczelni  po to,  by wyraźnie  podkreślić  wagę
swojego zawodu i podnieść jego prestiż.

Z  badań  przeprowadzonych  w  2009  r.  w  ramach  polsko-norweskiego  projektu
„Zostań  profesjonalnym nauczycielem umiejętności  informacyjnych”,  dotyczących  potrzeb
edukacyjnych  bibliotekarzy  dziedzinowych  z  obszaru  medycyny  i  nauk  pokrewnych
prowadzących  szkolenia  z  użytkownikami,  wynika  m.in.  że  polscy  bibliotekarze  nie  są
zainteresowani ściślejszą współpracą z nauczycielami przedmiotu. Nie dostrzegają także wagi
działań promujących ich ofertę  edukacyjną  na uczelni  oraz  nie widzą potrzeby  oceniania
efektów swojego nauczania [10].

Kadra naukowo-dydaktyczna uczelni, co można stwierdzić na podstawie obserwacji i
przytaczanych wyników badań ankietowych, nie zna możliwości i  nie jest świadoma chęci
współpracy bibliotekarzy. Być może jest to główna przyczyna stereotypowego postrzegania
biblioteki.  Z  pewnością  ma  na  to  także  wpływ  sposób  organizacji  pracy  na  uczelniach.
Wypracowanie  dróg  współpracy  pomiędzy  bibliotekarzami  a  pracownikami  naukowo-
dydaktycznymi  w  zakresie  wspomagania  procesów  edukacyjnych,  powinno  przebiegać
dwukierunkowo. Z jednej strony bibliotekarze powinni mieć możliwość poznawania narzędzi
i  metod  wykorzystywanych  we  współczesnej  nauce  (Nauka  2.0,  otwarta  nauka),
wytwarzanych  zasobów  (Otwarte  Zasoby  Edukacyjne)  oraz  metod  stosowanych  w
nowoczesnej dydaktyce, by w odpowiedni sposób przełożyć to na praktykę bibliotekarską i
informacyjną. Z drugiej strony, w epoce cyfrowej, w dobie społeczeństwa informacyjnego,
pracownicy naukowi powinni być coraz bardziej świadomi konieczności otwierania nauki i

6 W ankiecie przeprowadzonej przez BUW wśród bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego BUW pytano
m.in.:  Jak oceniają Państwo swoje przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia szkoleń (bardzo dobre lub
dobre – 3 odpowiedzi, wystarczające – 18, niewystarczające – 1). Czy zauważają Państwo potrzebę rozwijania
swoich  umiejętności  pedagogicznych,  by  lepiej  prowadzić  szkolenia?  (nie  zauważam  –  11  odpowiedzi,  w
niewielkim  stopniu  –  8,  w  dużym  stopniu  –  4).  Czy  zauważają  Państwo  potrzebę  dokształcania  się,
uczestniczenia  w  szkoleniach  z  zakresu  wyszukiwania  źródeł  informacji  i  posługiwania  się  zasobami
elektronicznymi? (w dużym stopniu – 12 odpowiedzi, w niewielkim stopniu – 10).



edukacji  (ruch  Open  Access)  we  współpracy  z  bibliotekami  uczelni,  na  których  pracują
(tworzenie repozytoriów prac naukowych, wspólne organizowanie szkoleń tematycznych w
bibliotekach).

Biblioteki akademickie są ważnymi ośrodkami wiedzy, nie mogą zatem pozostawać w
izolacji od środowiska naukowo-dydaktycznego. Ciekawa inicjatywa zacieśniania współpracy
tych dwóch środowisk pochodzi  z  Biblioteki  Uniwersyteckiej  w Uppsali,  w której problem
współpracy  z  pracownikami  naukowo-dydaktycznymi  nie  jest  jednakowo  rozwiązany  i  w
dużej mierze opiera się na indywidualnym podejściu instytutów do tej kwestii. Tam, gdzie
współpraca układa się dobrze powstają tzw. grupy biblioteczne, składające się z bibliotekarzy
i  reprezentantów  instytutu,  które  spotykają  się  2-3  razy  w  ciągu  semestru.  Ponadto
utrzymywane są indywidualne kontakty z pracownikami naukowymi i doktorantami. Mimo,
że  nie  wszystkie  instytuty  są  zainteresowane  takim  działaniem,  można  traktować  ten
przykład jako obraz procesu zmiany nastawienia kadry naukowej do pracowników bibliotek.
Jest  to proces  długotrwały  i  przebiegający  nierównomiernie,  lecz  tam,  gdzie  funkcjonuje,
pokazuje świadomość i chęć współpracy obu stron.

Przykłady  funkcjonującej  na  różnych  płaszczyznach  współpracy  pomiędzy
nauczycielami akademickimi a bibliotekarzami z bibliotek uniwersyteckich, m.in. w Uppsali,
Glasgow czy w Helsinkach, skłaniają do refleksji dlaczego tam taka współpraca traktowana
jest jako jeden z elementów budujących proces dydaktyczny, a na gruncie polskim jest tak
trudna  do  osiągnięcia?  Może  konieczne  są  zmiany  nastawienia  pracowników  nauki
postrzegających  biblioteki  stereotypowo  jako  wypożyczalnie,  bibliotekarzy  jako
magazynierów,  a  bibliotekarki  jako  panie  wyłącznie  podające  książki  z  półki?  Być  może
potrzebna jest  reorganizacja  systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni,  gdzie wyraźnie
wyodrębnione zostałyby zadania dydaktyczne bibliotekarzy, a i pracownicy naukowi mieliby
pełną  świadomość  możliwości  (obowiązku?)  takiej  kooperacji?  Zmiany  w  podejściu
edukacyjnym  dążące  do  kształcenia  kontekstowego  (ang.  contextual  learning7)  powinny
znaleźć  zastosowanie  także  w  odniesieniu  do  szkoleń  bibliotecznych  i  kształcenia
kompetencji  informacyjnych  (ukierunkowanych  na  konkretne  potrzeby  studentów  np.
przygotowujących prace na określony temat tak, by dostrzegali możliwości praktycznego i
natychmiastowego  zastosowania  zdobytych  umiejętności  i  informacji)  oraz  wspierania
procesu nauczania przez biblioteki.

Wydaje się, że władze uczelni nie doceniają ogromnej roli edukacyjnej realizowanej
przez biblioteki.  Zdarza się,  chyba wcale nie tak rzadko,  że redukowane są etaty  lub nie
zapewnia się ponownego obsadzenia zwolnionych miejsc pracy, po to by zaoszczędzić środki
finansowe. W tym samym czasie wzrasta liczba studentów, przybywa obowiązków, a szybki
rozwój  i  zmiany  w  technologii  biblioteczno-informacyjnej  wymagają  szkolenia  i
samodoskonalenia  się  personelu  bibliotecznego,  na  co  często  brakuje  czasu.  Biblioteki
naukowe  ogólnodostępne,  jak  Biblioteka  Uniwersytecka  w  Warszawie,  służą  tysiącom
użytkowników8, a ich potrzeby informacyjne są niezwykle zróżnicowane. W sytuacji takiego
obciążenia i bez wsparcia ze strony kadry naukowej, trudno spodziewać się, że bibliotekarze
samodzielnie będą mogli kształtować kompetencje informacyjne dostosowane odpowiednio

7 Kształcenie kontekstowe jest  propozycją  wiązania teorii  z  praktyką,  a więc sytuacji  znanych uczącym się,
wziętych  z  życia  (co  stanowi  kontekst,  do  którego  odwołuje  się  nauczyciel),  z  treściami  wymaganymi
programem nauczania (ang.  content). Inne określenia to:  teaching through context,  context-based approach.
Więcej o contextual learning można przeczytać na: http://www.cord.org/contextual-learning-definition/.
8 Statystyki BUW wykazują, że na koniec 2011 r. zarejestrowanych było 154 133 osób, z czego 78 077 byli to
czytelnicy  spoza Uniwersytetu  Warszawskiego  (w tym duża część  to  studenci  innych uczelni),  a  koszty  ich
obsługi ponosi UW i pracownicy BUW.



do programów nauczania i oczekiwań studentów. Pomimo tych trudności wydaje się, że to
właśnie  bibliotekarze  powinni  wyjść  naprzeciw  tym  wyzwaniom  i  zachęcić  do  podjęcia
wspólnych działań.

O  podejmowaniu  działań  marketingowych  we  współczesnych  bibliotekach,  w
kontekście promowania instytucji i jej usług oraz tworzeniu wizerunku, napisano już wiele. W
przypadku  rozwijania  działalności  edukacyjnej  przez  biblioteki,  należy  ofertę  współpracy
skierować  bezpośrednio  do  nauczycieli  akademickich  (marketing  wewnętrzny)  i  wskazać,
jaką pomoc w organizowaniu warsztatu pracy naukowej może przynieść takie partnerstwo.
Bez inicjatywy samych bibliotekarzy niewiele uda się zdziałać. Wspomniane „wychodzenie z
ofertą” może wiązać się z szerokim wyborem szkoleń e-learningowych, łatwym i dostępnym
dla wszystkich narzędziem lub z wykorzystaniem innych interaktywnych usług (w BUW –
webinaria),  które  mogą  być  tworzone  wspólnie  przez  bibliotekarzy  i  nauczycieli
akademickich. Istotna jest także współpraca z bibliotekami mniejszymi, wydziałowymi, gdzie
można  organizować  szkolenia  specjalistyczne,  np.  z  wykorzystywania  zasobów
elektronicznych,  skierowane  zarówno  do  studentów,  jak  i  do  pracowników  naukowo-
dydaktycznych.  Konieczna  jest  autopromocja  –  bibliotekarze  i  informatorzy  dziedzinowi
powinni  pokazać  pracownikom  naukowym  korzyści  ze  wspólnie  prowadzonych  działań
edukacyjnych  –  zarówno  dla  nich  w  procesie  dydaktycznym,  jak  i  w  całym  procesie
kształcenia – dla odbiorców-studentów. Konieczne jest zapoznanie pracowników naukowych
z ofertą i możliwościami organizacji wspólnie prowadzonych zajęć. Nie jest to łatwe zadanie i
bez wsparcia władz uczelni, może okazać się niemożliwe do zrealizowania.

Biorąc pod uwagę różny stopień zaawansowania prac nad rozwijaniem współpracy
między kadrą biblioteczną a naukową uczelni europejskich, należy jak najszybciej starać się
włączyć w ten nurt, gdyż proces ten jest z pewnością długotrwały i wymaga przygotowania
odpowiednich założeń.  Pokazuje  to,  chociażby,  cykl  europejskich konferencji  pod hasłem
„Creating Knowledge” czy spotkania organizowane na gruncie polskim9. Problematyka ta nie
jest już nowością w środowisku polskich bibliotekarzy. Warto więc korzystać z doświadczeń
innych  bibliotek  (krajowych  i  zagranicznych),  które  już  opracowały  (w  różnym  stopniu  i
zakresie)  metody  współpracy  z  kadrą  naukową  uczelni  i  próbować  wzorować  się  na
zastosowanych przez nie rozwiązaniach dostosowując je do własnych potrzeb i możliwości.
Okazuje  się  jednak,  że  nawiązanie  i  podtrzymywanie  współpracy  między  bibliotekami  a
wydziałami jest dużym wyzwaniem dla bibliotekarzy. Często to właśnie biblioteki pierwsze
próbują nawiązać  kontakt  i  zachęcić  do współpracy wydziały,  jednak mimo że  wspólnym
celem jest wspieranie procesu kształcenia, bibliotekarze i pracownicy naukowo-dydaktyczni
wciąż nie są równoprawnymi partnerami [11, s. 9].
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Iwona Dalati1

Rola i znaczenie autokreacji bibliotekarskiej w kształtowaniu wizerunku
biblioteki akademickiej

„Wizerunek”, „kreowanie wizerunku” to pojęcia, które na stałe zagościły w naszych
mediach.  Coraz  częściej  podkreśla  się  znaczenie  wizerunku  dla  funkcjonowania  w  życiu
osobistym,  społecznym,  gospodarczym,  politycznym.  Jeśli  tak  dużą  rangę  przypisuje  się
wizerunkowi, staje się oczywiste, że należy dbać o jego odpowiednie wykreowanie.

O kreowaniu wizerunku mówi się w odniesieniu do osoby, firmy, partii politycznej,
urzędu,  a  nawet  państw.  Czy  zatem  zagadnienia  związane  z  budowaniem  pozytywnego
wizerunku mogą dotyczyć bibliotek? Innymi słowy, czy biblioteka jest taką organizacją, która
powinna w sposób planowy dbać o budowanie pozytywnego wizerunku w bliższym i dalszym
otoczeniu?  Czy  bibliotekarze  jako  grupa  zawodowa  i  pracownicy  konkretnej  instytucji
powinni zabiegać o odpowiednie postrzeganie ich zawodowego i osobistego wizerunku?

W  dzisiejszych  czasach,  charakteryzujących  się  olbrzymią  konkurencyjnością
otoczenia, walką o klienta, trudnością w ocenie jakości produktu lub usługi, firmy zmuszone
są do funkcjonowania  zgodnego z  oczekiwaniami  otoczenia oraz  czynienia starań  w celu
pozytywnego  postrzegania  przez  społeczeństwo.  Budowanie  pozytywnego  wizerunku,  w
nowoczesnym zarządzaniu stało się bezwzględną koniecznością. Zasada ta nie ogranicza się
tylko  do  instytucji  komercyjnych.  Odnosi  się  również  do  zarządzania  i  funkcjonowania
organizacji non-profit, których nadrzędnym celem jest zdobywanie poparcia społecznego, a
poprzez nie – zdobywanie funduszy na realizację zadań publicznych. Tak więc skuteczność
działania  organizacji  non-profit,  jakimi  są  również  biblioteki,  zależy  od  orientacji  na
środowisko – zewnętrzne i wewnętrzne. Sposobem na osiąganie tego celu jest kreowanie
pozytywnego wizerunku.

Najogólniej można stwierdzić, że budowanie pozytywnego wizerunku przyczynia się
do zacieśniania więzi  ze środowiskiem, w jakim biblioteka funkcjonuje.  Ma to szczególne
znaczenie w przypadku bibliotek akademickich. Gwarantem istnienia biblioteki uczelnianej
jest wprawdzie stosowny zapis w ustawie2, ale jej pozycja i znaczenie w środowisku uczelni
jest  już  wypadkową  wielu  nakładających  się  czynników.  Jednym  z  nich  jest  świadome  i
konsekwentne kreowanie pozytywnego obrazu tej instytucji przez jej pracowników.

Warto zatem poznać definicję i znaczenie pojęcia wizerunek, zastanowić się nad jego
psychologicznym i marketingowym ujęciem, przedstawić środowisko, w jakim kształtuje się
obraz biblioteki, wymienić sposoby i narzędzia wykorzystywane do budowania pozytywnego
wrażenia w otoczeniu oraz podjąć  próbę wpasowania ich w rzeczywistość funkcjonalną i
organizacyjną bibliotek. Tak samo ważne jest określenie sposobów i narzędzi stosowanych
przez pracowników biblioteki  w celu  wykreowania pozytywnego wizerunku osobistego,  a
poprzez osobisty – zawodowego. Autoprezentacja pracownika biblioteki stanowi bowiem nie
tylko element budowania wizerunku biblioteki, ale ma też ogromne znaczenie w budowaniu
prestiżu i społecznego zaufania w stosunku do całego środowiska zawodowego bibliotekarzy.

1 mgr Iwona Dalati, Biblioteka Politechniki Koszalińskiej, e-mail: iwona.dalati@tu.koszalin.pl
2 Mowa o Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Dz. U. 2005, Nr 164, poz. 1365 wraz z
późn. zm.



Wizerunek  to  pojemna  kategoria  pojęciowa.  W  ujęciu  psychologicznym  jest
„obrazem,  polegającym  na  odzwierciedleniu  w  świadomości  spostrzeganych  poprzednio
składników rzeczywistości” [9, s. 125]. „Tyle tylko, że pojawiają się one pod nieobecność [...]
obiektu.  Mogą  być  wydobywane  z  pamięci,  albo  też  konstruowane z  elementów w niej
zawartych” [6, s. 269]. Wizerunek nie jest więc „wierną kopią wyobrażanego przedmiotu,
m.in. z uwagi na fakt, że proces spostrzegania ma charakter subiektywny i aktywny zarazem”
[4, s. 9]. Te cechy decydują o tym, że wizerunek może być poddany procesowi kształtowania.

Przenosząc znaczenie pojęcia wizerunku z obszaru psychologii na obszar zarządzania
organizacją i marketingu można powiedzieć, że wizerunek biblioteki to najogólniej ujmując
to, co ludzie na jej temat myślą. Jest obrazem powstałym w świadomości członków różnych
grup społecznych, w efekcie dostarczenia im określonych informacji i  wrażeń dotyczących
biblioteki, w wyniku kontaktu bezpośredniego lub pośredniego. Może on wynikać zarówno z
prawdziwych, jak też fałszywych wyobrażeń, postaw i doświadczeń.

Przez dostarczanie określonych informacji o bibliotece można nie tylko wpłynąć na
tworzony w świadomości odbiorców obraz, ale pośrednio również na zachowania i postawy
wobec  biblioteki.  Kreowanie  wizerunku  jest  zatem  procesem  ciągłym,  twórczym  i
wymagającym stałego komunikowania się z otoczeniem.

Wizerunek biblioteki  powstaje w jej  otoczeniu podmiotowym, czyli  w środowisku,
które składa się z jednostek ludzkich. Kreowanie go nie może się jednak odnosić do otoczenia
jako  jednolitej  całości,  składa  się  bowiem  ono  z  różnych  grup  osób,  które  mają  różne
potrzeby informacyjne, różne możliwości percepcyjne i różne oczekiwania wobec biblioteki.
Dlatego w jej otoczeniu można wyróżnić wiele odmiennych grup, które pozostają z nią w
bliższej lub dalszej współzależności.

Otoczenie podmiotowe biblioteki można podzielić na dwa typy –  wewnętrzne oraz
zewnętrzne.  Tworzą  je  grupy  społeczne,  pozostające  w  stałych  relacjach  z  biblioteką.
Natomiast w określonej sytuacji mogą pojawić się grupy (tzw. otoczenie doraźne), z którymi
biblioteka nawiązuje relacje tylko okazjonalnie [11, s. 272-274].

Środowisko  wewnętrzne biblioteki  tworzą  jej  pracownicy,  którzy  stanowią
podstawowe  źródło  informacji  przekazywanej  otoczeniu  zewnętrznemu.  Pracownikami
biblioteki są:

 kadra zarządzająca (kierownicy, dyrektor);
 pracownicy  działalności  podstawowej  (bibliotekarze,  pracownicy  pomocniczo-

techniczni, np. magazynierzy, informatycy);
 pracownicy gospodarczy i obsługi (szatniarze, personel sprzątający, portierzy).

Otoczenie zewnętrzne bliższe tworzą:
 użytkownicy  (w  bibliotece  akademickiej  użytkownikami  są  z  definicji  członkowie

środowiska akademickiego, a więc przede wszystkim studenci i pracownicy naukowo-
dydaktyczni);

 właściciele,  czyli  udziałowcy lub pełni  posiadacze bibliotek (w przypadku bibliotek
akademickich ich właścicielami są szkoły wyższe);

 dostawcy,  których  identyfikuje  się  jako  firmy  współpracujące  z  biblioteką,
dostarczające jej niezbędnych do funkcjonowania towarów i usług (np. wydawnictwa
lub  ich  komercyjni  przedstawiciele,  firmy  dostarczające  sprzęt  komputerowy,
skanery, kserokopiarki, oprogramowanie, dostawcy systemów informatycznych);

 sojusznicy  strategiczni, czyli  instytucje,  które  współpracują  z  biblioteką  w ramach
wspólnego przedsięwzięcia (np. biblioteki wchodzące w skład konsorcjum, partnerzy



we wspólnych projektach, towarzystwa i związki, do których należy biblioteka, np.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polski Związek Bibliotek);

 konkurenci, którymi są firmy lub inne organizacje rywalizujące z biblioteką w zakresie
oferowanych  usług  i  produktów  (np.  inne  biblioteki,  księgarnie,  targi  książek,
kawiarnie internetowe);

 regulatorzy,  czyli  „organizacje,  które  mają  prawo  i  obowiązek  regulować,
kontrolować  oraz  nadzorować  działalność  bibliotek”  [11,  s.  273],  np.  urzędy
skarbowe, związki zawodowe. W przypadku biblioteki akademickiej za komunikację z
tymi organizacjami odpowiada właściciel biblioteki, czyli szkoła wyższa.
Otoczenie zewnętrzne dalsze to podmioty, na które biblioteka może wpływać swoimi

działaniami  tylko  w  niewielkim  stopniu.  Elementami  tego  otoczenia  są  m.in.  władze
państwowe i samorządowe, dziennikarze, osobistości życia publicznego itp.

Otoczenie  doraźne to  składniki  otoczenia,  które  w  obliczu  pewnych  okoliczności
nabierają  szczególnego  znaczenia,  a  które  na  co  dzień  mogą  leżeć  poza  polem
zainteresowania biblioteki i nie mieć z nią żadnych związków, np. instytucje decydujące o
przyznaniu bibliotece grantów.

Wymienione grupy otoczenia podmiotowego są odbiorcami treści  przekazywanych
przez  bibliotekę,  w  celu  kształtowania  jej  wizerunku.  Wymiana  informacji  jest  tu
dwukierunkowa.  Zwraca  uwagę  różnorodność  tych  grup  oraz  większa  lub  mniejsza  siła
oddziaływania na nie w sposób zamierzony. Stąd konieczna jest ich selekcja i wybór tych,
które  z  punktu  widzenia  kształtowania  pozytywnego  wizerunku,  mają  dla  biblioteki
strategiczne znaczenie.

Przede wszystkim należy docenić środowisko wewnętrzne biblioteki, czyli wszystkich
jej  pracowników.  Są  oni  faktycznymi  kreatorami  wizerunku  swojej  instytucji. Pracownicy
lojalni i zintegrowani z biblioteką, utożsamiający się z jej misją i celami, stają się rzecznikami
jej  interesów w otoczeniu zewnętrznym.  Realizacja  misji  i  celów biblioteki  zależy  przede
wszystkim  od  kadry  zarządzającej  oraz  personelu  podstawowego,  zatem  to  te  grupy
pracowników,  poprzez  komunikowanie  się  z  otoczeniem,  biorą  na  siebie  największą
odpowiedzialność  za  kształtowanie  opinii.  Relacje  między  środowiskiem  wewnętrznym  a
otoczeniem  zewnętrznym  biblioteki  mają  dla  niej  fundamentalne  znaczenie,  ponieważ
determinując  wizerunek,  decydują  o  szansach  jej  rozwoju.  Pracownicy  tworzą  wizerunek
biblioteki w jego podmiotowym otoczeniu zewnętrznym, nie tylko poprzez przekazywanie
informacji  słownych  o  nim,  ale  także  poprzez  swoje  zachowanie,  styl  pracy,  wygląd  czy
choćby sposób odbierania telefonów. Ich wizerunek osobisty i zawodowy „pracuje” więc na
ogólny wizerunek biblioteki jako organizacji.

O  pozycji  biblioteki  akademickiej,  skuteczności  i  sprawności  jej  funkcjonowania
decyduje  poparcie  i  akceptacja  w  środowisku  uczelni,  dobry  kontakt  z  otoczeniem
podmiotowym  zewnętrznym,  autorytet.  Budowanie  prestiżu  i  społecznego  zaufania  na
uczelni  skutkuje  wzmocnieniem  kondycji  finansowej  biblioteki  (budżet  biblioteki  jest
ustalany przez władze uczelni) i wsparciem w realizacji jej zadań i celów. Natomiast władze
uczelniane zyskują w silnej wizerunkowo bibliotece szanowanego i cenionego partnera do
realizacji misji i zadań ogólnouczelnianych.

Zmiany  gospodarcze  w kraju  i  rewolucja  technologiczna  wprowadziły  do bibliotek
nowe  narzędzia  pracy,  usługi  oraz  nowe  kategorie  zbiorów  bibliotecznych.  Implikuje  to
istotne zmiany w komunikacji  na linii  biblioteka – dostawcy.  Od umiejętnie  budowanych
relacji  z  przedstawicielami  wydawnictw  (dostawcy  materiałów  bibliotecznych  in  print,
elektronicznych, w tym dostępnych online), firm sprzedających narzędzia pracy bibliotekarzy



(m.in. komputery, skanery, kopiarki, drukarki oraz programy i systemy informatyczne) zależy
jakość oraz sprawność jej działania, jak i wysokość ponoszonych na zakup sprzętu i usług
środków (efekt prowadzonych negocjacji).

Powodzenie  w realizacji  niektórych  zadań  współczesnej  biblioteki  w  dużej  mierze
zależy  od  dobrej  współpracy  i  sprawnej  komunikacji  z  jej  sojusznikami  strategicznymi.
Rozwój biblioteki, wzbogacanie oferty usług o nowe formy i rodzaje źródeł adekwatnych do
potrzeb  ewoluującego  społeczeństwa  wiedzy,  powoduje  wzrost  społecznego  zaufania.
Przykładem  jest  współpraca  bibliotek  naukowych  w  ramach  konsorcjów.  Dzięki
dofinansowaniu  konsorcjów  ze  środków  ministerialnych  biblioteki  mają  możliwość
wzbogacania swej oferty o naukowe bazy online. Współpraca z sojusznikami strategicznymi
umożliwia  realizację  wielu  projektów  i  programów,  wymagających  większych  nakładów
finansowych, wysoko kwalifikowanej kadry, doświadczenia w podobnych przedsięwzięciach
oraz wiedzy fachowców – nie tylko z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Należy  podkreślić  znaczenie  kształtowania  pozytywnego  wizerunku  biblioteki  w
środowisku jej  realnych i  potencjalnych użytkowników w aspekcie zagrożenia działaniami
konkurencyjnymi.  Biblioteki  jako  organizacje  niedochodowe  nie  stanowią  dla  siebie
poważnego  zagrożenia.  Podobnie  jak  niewielkie  zagrożenie  konkurencyjne  stanowią
organizacje i firmy oferujące substytuty produktów i usług bibliotecznych. Nie znaczy to, że
biblioteka nie jest zmuszona do prowadzenia działań konkurencyjnych. Punktem wyjścia dla
takich  działań  powinny  być  badania  środowiskowe.  Ich  celem  jest  zdobycie  wiedzy  o
rzeczywistych potrzebach i oczekiwaniach użytkowników, które wyznaczają kierunek zmian.
Końcowym  etapem  działań  konkurencyjnych  jest  przekazanie  otoczeniu  informacji  o
efektach działań innowacyjnych, a tym samym kreowanie pozytywnego wizerunku biblioteki
jako  organizacji  elastycznej,  żywo  reagującej  na  potrzeby  społeczeństwa.  Na  marginesie
rozważań  na  temat  działań  konkurencji  należy  wspomnieć  największego  konkurenta
współczesnych bibliotek, jakim jest Internet. Nie stanowi on wprawdzie elementu otoczenia
podmiotowego biblioteki, ale jego konkurencyjność implikuje poważne zmiany w funkcjach i
zadaniach bibliotek.  Dostęp do sieci  internetowej nie ogranicza się dzisiaj  do kawiarenek
internetowych, instytucji naukowych i urzędów – jest powszechny, a przed bibliotekarzami
stanęło  strategiczne  zadanie  przekonania  potencjalnych  użytkowników,  iż  informacja  i
wiedza  uzyskana  w  bibliotece  będzie  najbardziej  adekwatna  do  oczekiwań  i  potrzeb
społeczeństwa wiedzy.

W przedstawionej analizie otoczenia podmiotowego biblioteki akademickiej zwraca
uwagę  przede  wszystkim  jego  różnorodność.  Determinuje  to  różny  sposób  postrzegania
biblioteki,  a  tym  samym  wskazuje  na  bardzo  istotną  cechę  wizerunku  biblioteki  –  jego
wielowymiarowość.  Z  innej  perspektywy  widzą  ją  studenci,  pracownicy  naukowo-
dydaktyczni,  fundatorzy,  dostawcy czy właściciele księgarni,  a jeszcze inaczej  pracownicy.
Fundamentalne znaczenie dla kształtowania wizerunku biblioteki akademickiej ma fakt jej
przynależności do większej organizacji, jaką jest szkoła wyższa. Misja, cele, kultura biblioteki
–  atrybuty  jej  osobowości  –  wpisują  się  w  misję,  cele  i  kulturę  uczelni  jako  całości
organizacyjnej. Wizerunek, który stanowi poszerzoną prezentację osobowości biblioteki, jest
zatem tożsamy z wizerunkiem całej uczelni. Percepcja społeczna biblioteki akademickiej ma
więc szerszy kontekst – wizerunek całej uczelni (rys. 1).

Rysunek 1. Struktura wizerunku biblioteki akademickiej na podstawie struktury wizerunku
szkoły wyższej



Źródło: na podstawie OLĘDZKI Jerzy, TWORZYDŁO Dariusz (red.). Public relations. Znaczenie
społeczne i kierunki rozwoju. Warszawa, 2006, s. 96.

Wszystkie  role  biblioteki  akademickiej  zaprezentowane  na  rysunku  1  są
płaszczyznami  oceny  jej  działania  i  kreowania  wizerunku.  Ich  wypełnienie  bezpośrednio
wpływa na całościowy obraz  biblioteki  akademickiej,  który stanowi wartość  dla  klienta –
podmiotu  otoczenia  (studenta,  pracownika  biblioteki,  społeczności  akademickiej,  innych
grup  społecznych)  i  jest  czynnikiem  wyborów  konsumenckich  (wizerunek  biblioteki  jest
utożsamiany z wizerunkiem uczelni, w której chcemy bądź nie chcemy studiować, pracować,
z którą chcemy współpracować lub wspierać ją finansowo) [7, s. 96].

Ze  względu  na  jego  złożoność,  kształtowanie  wizerunku  biblioteki  akademickiej
wymaga  działań  zintegrowanych,  kompleksowych,  całego  podmiotowego  środowiska
wewnętrznego. Od kwalifikacji i umiejętności pracowników zależy dobór i efekt stosowania
bogatego  instrumentarium  promocji  i  public  relations,  jako  podstawowych  elementów
procesu kształtowania wizerunku biblioteki.

Termin wizerunek jest ściśle związany z promocją i public relations (PR). Promocja
biblioteki jest sposobem komunikowania się z potencjalnymi użytkownikami biblioteki,  w
celu zachęcenia do skorzystania z oferowanych przez nią usług. Polega na przekazywaniu
otoczeniu informacji,  które mają zwiększać wiedzę o samej bibliotece, jak i  świadczonych
przez nią usługach czy produktach. Celem promocji jest przezwyciężenie oporów i uprzedzeń
wobec biblioteki i pokazanie potencjalnym użytkownikom, że jest ona miejscem, w którym
znajdą ciekawą ofertę i profesjonalną, adekwatną do ich potrzeb usługę.

Jeżeli  w promocji  wykorzystuje się pozytywny wizerunek biblioteki,  to biblioteczne
public  relations  jest  skierowane  na  jego  tworzenie.  Pozytywny  wizerunek  biblioteki  w
bliższym i dalszym otoczeniu stanowi zatem efekt działań PR, który można wykorzystać do
działań  promocyjnych.  Public  relations  jest  zatem  promocją  biblioteki  jako  całości
organizacyjnej.

Public  relations to  szereg  skoordynowanych  ze  sobą  działań,  zmierzających  do
zapewnienia bibliotece zaufania i wsparcia ze strony różnych grup w jej otoczeniu. Innymi
słowy PR zapewnić ma zmniejszenie lub nawet zlikwidowanie luki między tym, jak biblioteka
jest  postrzegana  przez  swoje  otoczenie  (wizerunek  rzeczywisty),  a  jak  chciałaby  być
postrzegana (wizerunek pożądany) [3, s. 13]. Ważne jest także zapewnienie, że różne grupy
z otoczenia otrzymują i odbierają komunikaty pochodzące z samej biblioteki w zamierzony
przez  nią  sposób.  Działania  PR  można  podzielić  na  wewnętrzne  –  skierowane  do
pracowników biblioteki oraz zewnętrzne, których adresatem jest bliższe i dalsze otoczenie
podmiotowe. Najważniejszą dla biblioteki akademickiej grupą odbiorców PR zewnętrznego

Wizerunek
biblioteki szkoły

wyższej jako:

Pracodawcy

Twórcy

Podmiotu 
wspierającego 
firmowego

4. kwartał

Nauczyciela

Inwestora



jest oczywiście środowisko uczelni związane z dydaktyką i prowadzeniem badań naukowych
–  studenci  i  kadra  naukowo-dydaktyczna,  w  dalszej  kolejności  inne  grupy  społeczności
akademickiej – pracownicy administracji i obsługi technicznej.

Do  działań  związanych  z  promocją  wykorzystuje  się  cztery  grupy  instrumentów:
promocję osobistą, public relations, reklamę i promocję dodatkową [10, s.  55].  Promocja
osobista polega na prezentowaniu oferty biblioteki i pobudzaniu do większej aktywności jej
użytkowników,  za  pomocą  bezpośrednich  kontaktów  interpersonalnych  bibliotekarzy  z
użytkownikami  (kluczowy  jest  tu  styl  kontaktów  interpersonalnych  i  kultura  obsługi).
Reklama to płatna forma nieosobowego przedstawiania produktów i usług, zaś  promocja
dodatkowa polega na zastosowaniu dodatkowych bodźców zwiększających zainteresowanie
produktami i  usługami. Ostatni  instrument –  public relations,  to działania komunikacyjne
mające  na  celu  ustanowienie  i  utrzymanie  jak  najlepszych  stosunków  biblioteki  z  jej
otoczeniem.  PR  wyróżnia  to,  że  promuje  nadawcę,  a  więc  bibliotekę,  a  nie  produkt  czy
usługę. PR wykorzystuje wiele narzędzi oddziaływania na otoczenie [8, s. 145-167]. W jakim
zakresie  zostaną  one  wykorzystane  zależy  w  dużej  mierze  od  inwencji  i  kreatywności
bibliotekarzy. Do narzędzi tych można zaliczyć:

 Komunikaty  dla  mediów  (media  relations)  –  informacje  o  rozwoju,  dokonaniach,
osiągnięciach,  nagrodach,  imprezach bibliotecznych przekazywane radiu, telewizji  i
prasie  (o  różnym  zasięgu,  ale  przede  wszystkim  mediom  lokalnym,  w  tym  radiu
akademickiemu). Dają możliwość zaistnienia biblioteki w świadomości  społeczności
lokalnej, jako instytucji ciekawej i atrakcyjnej, którą warto odwiedzać. Komunikaty dla
mediów są też bezpłatną reklamą, która może przyciągnąć dziennikarzy na imprezy
organizowane  w  bibliotece  i  zachęcić  ich  do  prowadzenia  wywiadów  z
bibliotekarzami.  Dają  również  możliwość  autoprezentacji  grupy  zawodowej
bibliotekarzy jako środowiska osób kreatywnych, zdolnych, elastycznych w działaniu,
przychylnych zmianom i innowacjom.

 Przekazy  internetowe – w przypadku biblioteki  akademickiej  duże znaczenie mają
komunikaty umieszczane w intranecie, czyli sieci wewnętrznej uczelni. Jest to kanał
komunikacyjny, który można wykorzystać do przekazu informacji na temat bieżącej
działalności – wystaw, szkoleń, wykładów, sympozjów, konferencji lub nowej oferty
dla  użytkowników,  np.  otwarcia  dostępów  testowych  do  naukowych  baz  online,
innowacji  w systemie obsługi  użytkowników,  wzbogacenia  zasobów w szczególnie
interesujące źródła wiedzy, itp.

 Artykuły  i  referaty,  czyli  opracowania na konkretny temat,  firmowane nazwiskiem
twórcy. Wygłaszane najpierw ustnie na konferencji, sympozjum, zjeździe, a następnie
publikowane  w  materiałach  pokonferencyjnych.  Artykuły  i  referaty  z  założenia
powinny wnosić coś nowego do praktyki lub teorii. Wartościowe – przyczyniają się
nie  tylko  do  tworzenia  pozytywnego  wizerunku  ich  autora,  ale  i  biblioteki,  którą
reprezentują.

 Konferencje,  sympozja,  seminaria,  pozwalające  zaprezentować  własną  bibliotekę
szerszej publiczności oraz wzbudzić pozytywne zainteresowanie mediów. Imprezy o
charakterze  naukowym  organizowane  przez  bibliotekę  akademicką  są  czynnikiem
ściśle  integrującym  środowisko  bibliotekarzy  ze  środowiskiem  naukowym  uczelni
poprzez zaistnienie biblioteki jako partnera w realizacji zadań naukowo-badawczych
szkoły  wyższej.  Także  uczestnictwo  w konferencjach,  seminariach  czy  sympozjach
daje  możliwość  zaprezentowania  różnych  aspektów  działalności  biblioteki,  a  tym
samym wzbudza zainteresowanie ewentualnych partnerów do współpracy.



 Dni otwarte, wystawy, wykłady – w bibliotece i na zewnątrz – są doskonałą okazją
prezentacji dokonań i bieżącej działalności biblioteki3.

 Wizualne kreowanie tożsamości biblioteki – polega na wprowadzeniu ujednoliconych
graficznych form, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy i loga. Poprzez stosowanie
tej samej kolorystyki i grafiki, np. na wizytówkach i papierze firmowym, biblioteka ma
możliwość silniej zaakcentować swoją obecność w otoczeniu. Otoczenie podmiotowe
biblioteki  dostrzega  bowiem  nie  tylko  ludzkie,  ale  i  rzeczowe  atrybuty  jej
funkcjonowania.

 Lobbing  –  polega  na  komunikowaniu  się  oraz  wywieraniu  wpływu  na  osoby
reprezentujące władzę wykonawczą i legislacyjną. Działalność lobbystyczna biblioteki
akademickiej  będzie polegała na:  poprawie komunikacji  z  przedstawicielami władz
uczelnianych (centralnych, jak i wydziałowych), promowaniu biblioteki na wszystkich
szczeblach władzy, wywieraniu wpływu na decyzje władz w zakresie funkcjonowania
systemu  biblioteczno-informacyjnego,  stałym  wzbudzaniu  zainteresowania  i
zrozumienia władz oraz środowisk decyzyjnych działalnością biblioteki.
Reklama  i  promocja  dodatkowa  nie  mają  większego  zastosowania  w  kreowaniu

wizerunku  organizacji  non-profit,  jaką  jest  biblioteka.  Działania  kształtujące  wizerunek
biblioteki  wykorzystują  natomiast  bogate  instrumentarium  public  relations  i  promocji
osobistej ściśle związanej z autoprezentacją, która pełni w środowisku podstawową rolę w
kształtowaniu pozytywnego wizerunku bibliotekarza.

Istota  pojęcia  wizerunku  w  odniesieniu  do  osoby  nie  różni  się  od  wizerunku
organizacji. Wizerunek jest więc zbiorem informacji na temat osoby, „mieszaniną faktów i
odczuć,  to  wiedza  otoczenia”  [2,  s.  12],  na  temat  tego,  kim  ta  osoba  jest  i  co  sobą
reprezentuje. „Każdy z nas pracuje na swój mentalny obraz w myślach osób, z którymi się
kontaktujemy, a obraz ten to nic innego jak nasz wizerunek” [2, s. 12].

Na to kim jesteśmy i jak nas postrzega otoczenie pracujemy przez całe życie. Naszym
wyglądem,  sposobem  zachowania,  prowadzeniem  rozmowy,  działaniami  przekazujemy
otoczeniu informacje, które wywołują pozytywne lub negatywne emocje. Odbywa się to w
sposób intuicyjny, ale również w sposób kontrolowany. „Proces kontrolowania sposobu, w
jaki widzą nas inni, nazywany jest autoprezentacją albo manipulowaniem wrażeniem” [5, s.
14].  Wbrew  obiegowemu  przekonaniu  autoprezentacja  nie  jest  zjawiskiem negatywnym.
Kontrolowanie swojego wyglądu, wyrażania emocji i myśli, sposobu zachowania w różnych
okolicznościach jest wyrazem szacunku dla otoczenia, dowodem na przystosowanie się do
panujących w nim norm i systemu wartości. Manipulowanie czy też kierowanie wrażeniem
to  „świadome  bądź  nieświadome  aranżowanie  starannie  skonstruowanej  prezentacji  Ja,
która  wytworzy  u  innych określone wrażenie,  zgodne  z  naszymi  potrzebami  w interakcji
społecznej” [1, s. 254].

Wyróżnia się cztery zasadnicze strategie autoprezentacji [1, s. 256-257]. Są to:
1. Ingracjacja,  która polega na schlebianiu jakiejś osobie (często o wyższym statusie),

wychwalaniu  jej,  próbie  przypodobania  się.  Ingracjacja  często  stanowi  skuteczną
technikę, ponieważ niemal  każdy lubi,  gdy ktoś jest  dla niego miły.  Mimo to taka

3 Ciekawym przykładem są wykłady organizowane przez Bibliotekę Politechniki Koszalińskiej dla Koszalińskiego
Uniwersytetu  Dziecięcego  oraz  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku.  Celem  wykładów  jest  prezentacja
najciekawszych aspektów działalności biblioteki, która zachęta do korzystania z jej zasobów oraz do współpracy
(np. do pomocy w skanowaniu książek do Biblioteki Cyfrowej Politechniki Koszalińskiej). Innym przykładem jest
aktywny  udział  Biblioteki  w corocznym Festiwalu  Nauki  oraz  Dniach  Otwartych  Politechniki  Koszalińskiej  –
dwóch imprezach popularyzujących uczelnię wśród szerokiej publiczności regionu środkowopomorskiego.



taktyka może obrócić się przeciwko osobie, która ją stosuje, jeżeli obiekt zabiegów
domyśli się intencji.

2. Promowanie  siebie –  polega  na  aktywnym  eksponowaniu  zalet  własnej  osoby
poprzez  opisywanie  swoich atrybutów,  zdolności,  manifestowanie wiedzy i  uparte
dążenie do wywarcia na innych korzystnego wrażenia. Strategię tą należy stosować z
umiarem i starać się nie przesadzić w eksponowaniu zalet w towarzystwie osób, które
znają nasze słabsze strony – bezpieczniej o nich również wspomnieć.

3. Pławienie się w cudzej chwale – polega na zbliżeniu się do osób, które mają talent i
odniosły sukces, a następnie wykorzystywaniu ich atrybutów. Innymi słowy, można
imponować tym, że zna się imponujące osoby.

4. Kreowanie usprawiedliwień dla możliwej porażki – polega na przygotowaniu przed
działaniem zachowania, cechy czy okoliczności zewnętrznej, do której by się można
potem odwołać, żeby usprawiedliwić ewentualne niepowodzenie.
Powodzenie  w  stosowaniu  strategii  autoprezentacyjnych  zależy  od  właściwego

rozpoznania  wartości  i  upodobań  adresata  autoprezentacji.  Nie  zawsze  odnoszą  one
zamierzony skutek, ale nie ma wątpliwości, że autoprezentacja zawsze służy jednemu celowi
– kreowaniu pozytywnego wizerunku.

Choć nie każdy się do tego przyznaje, wiele osób manipuluje wrażeniem w miejscu
pracy.  W  kreacji  pozytywnego  wizerunku  nie  zawsze  wystarczają  kwalifikacje  –  równie
istotne jest np. wywieranie wrażenia osoby kompetentnej, silnej i  skutecznej.  Pracownicy
starają się prezentować taki wizerunek, dokonując w tym celu wyboru odpowiedniego stylu i
kolorów noszonych ubrań, umeblowania biura i dobierając stosowne rekwizyty. W zależności
od zapotrzebowania na dany wizerunek w miejscu pracy jesteśmy skłonni stosować różne
techniki  i  narzędzia,  aby  się  do  niego  zbliżyć.  Autoprezentacja  służy  zatem  niwelowaniu
różnicy między wizerunkiem, który pragnęlibyśmy zaprezentować (wizerunek pożądany), a
wizerunkiem,  który  inni  zdają  się  postrzegać  (wizerunek  rzeczywisty).  Nie  można  nie
zauważyć, że autoprezentacja w kształtowaniu wizerunku osoby pełni taką rolę jak public
relations w kształtowaniu wizerunku organizacji. Autoprezentacja stanowi zatem PR osoby.

Stosowanie  strategii  autoprezentacyjnych  w  miejscu  pracy  może  spotkać  się  z
krytyką, według której rozmyślne manipulowanie swoim wizerunkiem jest nieetyczne. Nie
jest to wystarczający argument przy założeniu, że kiedy pracownik posiada umiejętności i
kompetencje – ma prawo je „opakować” w taki sposób, aby uzyskać za nie najwyższą cenę
[5, s. 272].

Większe  zrozumienie  dla  stosowania  strategii  manipulacyjnych  w  miejscu  pracy,
może przynieść zapoznanie się z czynnikami determinującymi motywację do manipulowania
wywieranym wrażeniem. Zależy ona bowiem od tego, „w jakim stopniu jednostka:

 jest przekonana, że istnieje związek między wywartym przez nią wrażeniem a celami,
które pragnie osiągnąć,

 cele te są dla niej ważne,
 istnieje rozbieżność między tym wizerunkiem, który chciałaby zaprezentować, a tym,

który w jej przekonaniu odbierają inni” [5, s. 67].
Nie bez przyczyny dotychczasowe rozważania na temat natury autoprezentacji, taktyk

i motywacji jej stosowania były pozbawione odniesienia do konkretnej grupy społecznej czy
reprezentanta tej grupy. Celem było bowiem podkreślenie powszechnego charakteru tych
zagadnień, ponieważ odnoszą się one do doświadczeń wszystkich ludzi, niezależnie od wieku,
płci, wykształcenia czy statusu. Transponowanie tych pojęć w obszar działań związanych z
kreowaniem  wizerunku  bibliotekarza  wymaga  podkreślenia  znaczenia  skutków  –



pozytywnych,  jak  i  negatywnych  –  autoprezentacji  w kształtowaniu  wizerunku,  nie  tylko
konkretnej  biblioteki,  ale  i  wizerunku  całej  bibliotekarskiej  branży.  Zasięg  wizerunku
bibliotekarza  nie  ogranicza  się  do  konkretnej  biblioteki,  ale  obejmuje  całe  środowisko
zawodowe. Negatywne pojedyncze doświadczenie w kontakcie z pracownikiem biblioteki,
skutkuje powstaniem negatywnych skojarzeń z takimi pojęciami jak biblioteka, bibliotekarze
czy bibliotekarstwo.  Jest  też  odpowiedzialne za kształtowanie  się  stereotypów.  Zrzucanie
odpowiedzialności za powstanie negatywnego stereotypu bibliotekarza na autoprezentację
pracownika  biblioteki,  jako  jedyną  przyczynę  zjawiska,  jest  jednak  daleko  idącym
uproszczeniem  problemu.  Autoprezentacja  jest  podstawowym  elementem  procesu
kształtowania  wizerunku  bibliotekarza,  ale  nie  jest  elementem  samego  wizerunku.
Stwierdzenie, że bibliotekarz ma bardzo duży wpływ na to, jak jest odbierany przez otoczenie
i  jakie  informacje  o  nim  samym  przekazuje  na  zewnątrz  oznacza,  że  ma  możliwość
świadomego wpływania na własny pozytywny wizerunek. Może to czynić na wiele sposobów,
wśród nich jest kilka uniwersalnych zasad:

1. Dbałość o własny wygląd i dobór odpowiednich elementów stroju, które przekażą o
pracowniku takie informacje, na jakich mu zależy.

2. Oddzielenie sfery prywatnej od zawodowej i stosowanie się do odpowiednich zasad
etykiety.

3. Umiejętne  nawiązywanie  kontaktu  z  osobami  z  otoczenia  bliższego  i  dalszego,
budowanie pozytywnych relacji i podtrzymywanie ich.

4. Poszerzanie zasobu wiedzy w dziedzinie, w której się specjalizuje, wzbogacanie jej
poprzez aktywne działanie, kreatywność, samokształcenie.

5. Gromadzenie i odpowiednie prezentowanie informacji na temat sukcesów, osiągnięć,
nagród i wyrazów uznania.

6. Stała  troska  o  to,  by  żyć  w  zgodzie  z  wartościami  i  zasadami,  które  się  szerzy,
propaguje i poleca tak, aby działania były spójne ze słowami [2, s. 52-53].
Z wyglądem kojarzy się przede wszystkim urodę, postawę, sylwetkę i ubiór. „Wygląd

jest  tym  elementem  wizerunku  człowieka,  który  jest  najszybciej  zauważalny  i  podlega
natychmiastowej weryfikacji w przypadku kontaktu wzrokowego. Natomiast w sytuacji, gdy
jest to pierwszy kontakt z osobą w ogóle, wówczas wygląd może zadecydować o dalszym
przebiegu znajomości” [2, s. 18].

W społeczeństwie bibliotekarz często kojarzony jest z kobietą przeciętnej urody, bez
makijażu,  w okularach, z włosami spiętymi w pedantyczny koczek, niemodnie ubraną.  Do
tego stereotypu o światowym zasięgu próbował wkroczyć polski akcent – polarowe bluzy i
kapcie.  Na  szczęście  dla  środowiska,  zaistniał  incydentalnie  i  nie  zdążył  się  utrwalić  w
społecznym  odbiorze.  Omawianie  wyglądu  zewnętrznego  osób  stanowiących  zespół
pracowniczy konkretnej biblioteki jest ze zrozumiałych powodów bardzo trudne. Wiele firm
ma  opracowane  regulaminy,  w  których  zawarte  są  zasady  dotyczące  stroju,  fryzury  czy
dodatków do ubioru obowiązujące w miejscu pracy. Takie rozwiązania raczej nie są możliwe
do  zastosowania  w  bibliotekach.  Ale  jednocześnie  nie  można  deprecjonować  znaczenia
wyglądu  dla  kształtowania  wizerunku  bibliotekarza  i  biblioteki.  Uroda,  jak  powszechnie
wiadomo, pomaga w osiąganiu sukcesów, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. Nie
mamy na nią wielkiego wpływu, ale z całą pewnością mamy wpływ na wrażenie, jakie robimy
na innych osobach w naszym otoczeniu,  przez wykorzystanie  innych elementów naszego
wizerunku. Bibliotekarze powinni zatem zatroszczyć się o to, aby wrażenie, jakie wywierają
na otoczeniu było jak najbardziej pozytywne, a sposobem osiągnięcia tego jest m.in. dobór
odpowiedniej odzieży, butów, fryzury i dodatków, zadbanie o wygląd rąk, włosów, zapach.



Są to te elementy autoprezentacji, które najłatwiej skorygować. O wiele trudniej zapanować
nad mimiką, brzmieniem głosu i gestami.

Ważne jest również oddzielenie sfery prywatnej od zawodowej, ponieważ odmienne
zasady budowania wizerunku istnieją w każdej z nich. Nie ma zasad uniwersalnych – inne
zasady  etykiety  stosuje  się  w  relacjach  zawodowych,  inne  w  relacjach  prywatnych.
Zachowanie akceptowalne w prywatnej sferze życia, może być nie do przyjęcia w miejscu
pracy.

Tak  zwane pierwsze wrażenie  w dużej  mierze  zależy  od wyglądu,  ale  zachowanie
danej  osoby  może je  zweryfikować.  Zachowanie  to  sposób postępowania  w określonych
sytuacjach, sposób traktowania siebie i innych. Relacje międzyludzkie regulowane są przede
wszystkim przez etykietę (savoir vivre), stanowiącą zbiór norm zachowania, zwyczajów i form
towarzyskich.  Etykieta  dotyczy  zasad  zachowania  się  w  poszczególnych  sytuacjach  (np.
witanie  się,  prezentacja,  pożegnanie),  formy zachowania się  w pracy czy  komunikowania
przez  telefon  i  w  Internecie.  Jej  zasady  dotyczą  wielu  zachowań  ważnych  w  kontaktach
prywatnych  i  służbowych,  ale  absolutnym  priorytetem  dla  bibliotekarza  powinno  być
stosowanie trzech podstawowych reguł dobrego zachowania:

1. Uśmiechanie się, ponieważ uśmiech sprawia, że osoby w otoczeniu osoby radosnej,
pogodnej czują się lepiej i chętniej się z nią kontaktują.

2. Uprzejmość, ponieważ jest wyrazem szacunku dla drugiego człowieka.
3. Życzliwość, ponieważ polega na podjęciu działań, które mają pomóc drugiej osobie

[2, s. 144].
Umiejętne  nawiązywanie  kontaktu  z  osobami  z  otoczenia  bliższego  i  dalszego,

budowanie  pozytywnych  relacji  i  podtrzymywanie  ich  należą  do  szerokiego  wachlarza
umiejętności  interpersonalnych,  które  można  określić  jako  sztuka  budowania  relacji  lub
umiejętność  efektywnego  funkcjonowania  i  radzenia  sobie  w  różnych  sytuacjach
społecznych. Umiejętności te nabywa się w trakcie treningu społecznego, odbywającego się
w warunkach naturalnych takich jak: środowisko rodzinne, szkoła, uczelnia czy praca bądź
też  poprzez  szkolenia  i  treningi  interpersonalne  prowadzone  przez  specjalistów.
Umiejętności  interpersonalne  pozwalają  zjednywać  sobie  ludzi,  pozyskiwać  ich  uwagę,
sympatię, oraz wzbudzają chęć współpracy. „Obejmują wiele elementów, m.in. umiejętności:
prowadzenia rozmowy, negocjowania, przewodzenia innym, rozwiązywania konfliktów czy
wpływania na zachowania drugiej osoby” [2, s. 199].

Nawiązywanie kontaktu z osobami z otoczenia jest dużo prostsze dla ekstrawertyków
niż  introwertyków i  osób  z  wysoką samooceną,  pewnych siebie,  niż  z  niskim poczuciem
własnej wartości. W kontaktach bibliotekarza z jego otoczeniem istotne jest trzymanie się
następujących podstawowych zasad:

 Należy zawsze myśleć pozytywnie o osobie, z którą nawiązuje się kontakt (czytelnik,
sponsor,  przedstawiciel  wydawnictwa,  pracownik  innej  biblioteki,  która  chce
nawiązać  współpracę,  autor  ciekawego  referatu  na  konferencji  naukowej),  a
jednocześnie myśleć pozytywnie o sobie samym („Też jestem w tym dobry”, „Ja też
jestem interesującą osobą”).

 Zawsze trzeba zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała i  mimikę (wykluczone
jest patrzenie „spode łba”, srogi lub wrogi wyraz twarzy ze ściśniętymi ustami lub
zmarszczonymi brwiami).

 Należy  nawiązać  kontakt  wzrokowy  (wykluczone  jest  uciekanie  wzrokiem  w  bok,
przyglądanie się częściom garderoby lub wpatrywanie się w inne części ciała i twarzy,
jak uszy czy usta).



 Warto zachęcać do rozmowy np. skinieniem głowy, które jest sygnałem, że jest się
gotowym do nawiązania relacji.
Umiejętność  prowadzenia  rozmowy,  czyli  komunikowanie  się  z  innymi,  to  szereg

różnych sposobów komunikowania się bezpośredniego (rozmowa twarzą w twarz, dyskusja,
wystąpienia  publiczne)  lub  pośredniego  (rozmowy  telefoniczne,  korespondencja  listowa,
komunikacja w Internecie).

Komunikacja  interpersonalna  jest  formą  promocji  osobistej bibliotekarza.  Proces
komunikacji  interpersonalnej  obejmuje  wymianę  komunikatów  werbalnych  (rozmowa,
wypowiedzi)  i  niewerbalnych  (gesty,  mimika,  postawa,  wygląd  zewnętrzny,  głos,  rodzaj
kontaktu wzrokowego).

Podstawą komunikacji interpersonalnej w pracy bibliotekarza jest skupianie uwagi na
rozmówcy, ale konieczne jest również zwrócenie uwagi na własne gesty, postawę, mimikę i
słowa,  których  się  używa.  Należy  pamiętać  o  podstawowej  zasadzie  komunikacji
interpersonalnej,  mówiącej  o tym, że nasze  zachowanie wpływa w zasadniczy sposób na
zachowanie naszego rozmówcy. Oznacza to, że jeżeli bibliotekarz będzie się uśmiechał do
studenta  w  wypożyczalni  lub  czytelni,  to  student  najprawdopodobniej  ten  uśmiech
odwzajemni [2, s. 217-218].

Komunikacja werbalna odbywa się poprzez słowa, z których budujemy wypowiedzi
(powitanie,  instrukcje,  polecenia,  pytania,  informacje).  Odpowiedzialność  za  przekaz
informacji w komunikacji werbalnej ponosi nadawca – oznacza to, że nie ważne, co zostało
powiedziane,  tylko  to,  co  zostało  odebrane.  Jest  to  podstawowa  zasada  komunikacji
werbalnej  [2,  s.  220].  Dlatego,  aby  przebiegała  ona  sprawnie  i  bez  zakłóceń,  należy
likwidować  bariery  komunikacyjne.  Są  nimi  zwroty  i  słowa,  które  wywołują  u  odbiorcy
niemiłe wrażenia, poczucie, że jest źle traktowany, niezrozumiany. Prowokuje to odbiorcę do
kłótni,  konfliktu  lub  wycofania  się  z  urazą.  W  kreowaniu  pozytywnego  wizerunku
bibliotekarza,  taka  reakcja  użytkownika  szkodzi  i  sprawia,  że  bibliotekarz  jest  odbierany
negatywnie. Do barier komunikacyjnych należą m.in.:

 rozkazywanie: Jutro o 8:00 książki mają być zwrócone;

 zagrożenie: Jeżeli pan tego nie zrobi w terminie, to…;
 moralizowanie: Porządny człowiek zwróciłby książki na czas;

 wścibstwo,  nadmierne  wypytywanie:  Z  kim  widziałam  pana  w  wypożyczalni?  To
narzeczona?;

 reakcja unikowa, inaczej niechęć, lekceważenie: To nieważne;
 zmiana tematu – w sytuacjach, gdy chce się zmienić temat rozmowy, korzystniej jest

zaproponować: Przepraszam, że zmienię temat…, aniżeli zrobić to bez zapowiedzi;
 apel logiczny: Proszę nie marudzić, tylko działać;

 krytykowanie: To, co pani mówi jest bez sensu, Naprawdę pani tego nie rozumie?;
 obrażanie: Pan jest po prostu leniwy, Nie wiem kto Panu dał indeks;

 orzekanie: Pan nie będzie się tym zajmował [2, s. 221-229].
Rozmowa jest kluczową umiejętnością budującą pozytywny wizerunek. Od poziomu

tej umiejętności zależą wyniki pracy i udane relacje z klientami biblioteki. Zasadą w relacjach
zawodowych  jest,  że  ważniejszą  stroną  jest  zawsze  czytelnik.  Bibliotekarz  powinien  tak
poprowadzić  rozmowę, aby rozmówca miał  przeświadczenie,  że  jest  słuchany,  rozumiany
oraz miał poczucie, że ważne dla niego działania zostaną podjęte [2, s. 231].

Sztuką  jest  nie  tylko  podejmowanie  kontaktu  z  drugą  osobą  i  budowanie
pozytywnych  relacji,  ale  także  podtrzymywanie  tych  relacji.  Można  to  osiągnąć  przez
stosowanie tak prostych zasad, jak: okazywanie szacunku; poznanie bliżej osoby, z którą chce



się podtrzymać relacje; okazywanie zainteresowania; indywidualizowanie i identyfikowanie
studenta, pracownika uczelni, dostawcy, przedstawiciela wydawcy; okazywanie i wyrażanie
pozytywnych emocji [2, s. 247-251].

Kwalifikacje,  umiejętności  zawodowe  i  doświadczenie  to  element  wizerunku
odgrywający  kluczową  rolę  w  postrzeganiu  bibliotekarza  przez  otoczenie.  Niestety,  nie
zawsze dyplom wyższej uczelni jest wyznacznikiem wiedzy i umiejętności. Dlatego, kreując
własny  wizerunek,  bibliotekarz  powinien  wziąć  pod  uwagę,  czy  rzeczywiście  dysponuje
wiedzą  i  umiejętnościami  adekwatnymi  do  tego,  czym  się  zajmuje.  Bowiem  nie  ma  nic
bardziej  szkodzącego  wizerunkowi,  niż  niewiedza,  niefachowość  i  indolencja.  Wiedzę  i
umiejętności  można  wzbogacać  na  wiele  sposobów,  ale  punktem  wyjścia  jest  zawsze
świadomość konieczności jej posiadania i motywacja do tego, aby tę wiedzę i umiejętności
posiadać.

Oferta  edukacyjna  na  rynku  szkoleniowym  jest  bogata:  kursy,  szkolenia,  treningi
grupowe lub indywidualne, konferencje, seminaria, staże zagraniczne i wiele innych. Można
uczyć  się  w  systemie  dziennym,  zaocznym,  albo  w  systemie  e-learningu,  gdzie  samemu
można  regulować  czas  i  intensywność  pracy  własnej.  Podstawowym  źródłem  wiedzy
bibliotekarza  jest  jednak  biblioteka  i  ludzie,  z  którymi  pracuje.  Zwłaszcza  młody  adept
zawodu  powinien  czerpać  z  doświadczeń  starszych  bibliotekarzy.  Taka  wiedza  jest
szczególnie  cenna,  bo  niedostępna  w  żadnym  podręczniku.  Gdzie,  jak  nie  w  bibliotece
znajdują  się  źródła wiedzy  fachowej  – książki,  czasopisma,  także w wersji  elektronicznej.
Paradoksem  jest,  że  ich  dostępność,  praktycznie  na  wyciągnięcie  ręki,  nie  zawsze  jest
skuteczną zachętą do pogłębiania wiedzy. Nie każdy bibliotekarz jest kreatywny i ambitny.
Dlatego  należy  odpowiednio  motywować  i  zachęcać  ich  do  udziału  w  imprezach
dokształcających: wykładach, seminariach, szkoleniach, grupach dyskusyjnych – formalnych i
nieformalnych.

Nie  można  przecenić  znaczenia  posiadania  głębokiej  wiedzy  merytorycznej  i
doświadczenia.  Dzięki  wykształceniu  bibliotekarz  otrzymuje  olbrzymi  potencjał  zdolności
przystosowawczych  do  zmieniającego  się  dynamicznie  otoczenia,  co  determinuje  z  kolei
osiągnięcie sukcesu zawodowego.

Sukcesy, osiągnięcia, dorobek zawodowy i naukowy służą w każdym miejscu pracy do
budowy pozytywnego wizerunku. Troska o ten element zwiększa szanse na awans, na to, że
zostanie  się  docenionym,  zauważonym,  że  będzie  można  podzielić  się  swoim
doświadczeniem.  W  bibliotece  akademickiej  wyjątkowego  znaczenia  nabiera  dorobek
naukowy, ponieważ jest wyznacznikiem pozycji i prestiżu w środowisku uczelni. Ważne jest,
aby  sukcesy  i  osiągnięcia  przyczyniały  się  do  kreowania  pozytywnego  wizerunku
bibliotekarza i nie stawały się przyczyną jego arogancji oraz wyniosłości wobec otoczenia.

Budowanie  autorytetu  opiera  się  na  spójności  czynów  ze  słowami.  Bibliotekarze
muszą zatem wykazywać stałą troskę o to, by żyć w zgodzie z wartościami i zasadami, które
szerzą,  propagują  i  polecają.  Szacunek  i  poważanie  dla  zawodu  bibliotekarza  w
społeczeństwie jest w znacznym stopniu odbiciem relacji panujących wewnątrz środowiska
bibliotekarskiego. Odbudowywanie prestiżu swego zawodu bibliotekarze powinni zacząć od
siebie samych – zadbać o własny wizerunek i pozytywne relacje z innymi bibliotekarzami, w
oparciu  o  tak  podstawowe  wartości,  jak  uczciwość,  szczerość,  wzajemna  życzliwość  i
szacunek.

Transformacje gospodarcze w zasadniczy sposób zmieniły warunki  funkcjonowania
współczesnych polskich bibliotek. Twarde zasady ekonomii wkroczyły również do organizacji
non-profit,  w  tym  bibliotek,  których  byt  i  rozwój  w  dużej  mierze  zaczęły  zależeć  od



umiejętności  pozyskiwania  odpowiednich funduszy.  Skutkuje  to zwiększeniem aktywności
bibliotekarzy w obszarze działań marketingowych, polegających na stosowaniu różnych form
promocji.  Zasadniczym  celem  promocji  biblioteki  jest  kształtowanie  jej  pozytywnego
wizerunku poprzez wykorzystanie bogatego instrumentarium public relations i przy ścisłej
współpracy wszystkich pracowników.

Główny ciężar odpowiedzialności za sposób postrzegania biblioteki przez jej bliższe i
dalsze  otoczenie  ponoszą  sami  bibliotekarze.  Są  oni  faktycznymi  kreatorami  wizerunku
swojego  miejsca  pracy  i  całej  bibliotekarskiej  branży.  Świadomość  roli  i  znaczenia
autoprezentacji jako narzędzia stosowanego w promocji osobistej bibliotekarza, skutkuje nie
tylko  wygraną  w  walce  ze  stereotypami,  ale  jest  również  przejawem  nowatorskiego
podejścia  do  pragmatyki  zawodu.  Dzięki  właściwemu  stosowaniu  technik
autoprezentacyjnych bibliotekarze nie tylko realizują osobiste i zawodowe cele oraz ambicje,
ale wnoszą nieoceniony wkład w proces kreowania pozytywnego wizerunku biblioteki. Ich
umiejętności  i  kompetencje  są  katalizatorami  zmian  dokonujących  się  we  współczesnych
bibliotekach, a zmiany są niezbędne do postrzegania biblioteki w jej otoczeniu jako instytucji
nowoczesnej i potrzebnej.

Ale  nie  tylko  profesjonalizm  bibliotekarzy  i  zarządzających  wizerunkiem  jest
wyznacznikiem sukcesu biblioteki. Bodaj największą i najskuteczniejszą siłą sprawczą sukcesu
w  kreowaniu  pozytywnego  wizerunku  osobistego  i  zawodowego  bibliotekarza  jest  jego
zaangażowanie i pasja. Tak więc od tego, w jaki sposób bibliotekarz traktuje swój zawód w
dużej  mierze  zależy,  czy  biblioteka  stanie  się  instytucją  nowoczesną,  czy  też  pozostanie
skansenem, funkcjonującym na marginesie toczących się procesów związanych z edukacją
społeczeństwa.
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Wpływ talentów i uzdolnień bibliotekarzy na pracę
w Oddziale Udostępniania Zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej

Inwestycja w pracownika powinna być nadrzędnym celem wszystkich instytucji,  w
tym i bibliotek. Dzięki odbytym kursom i szkoleniom zwiększa się efektywność zatrudnionych
i  tym  samym  uzyskuje  się  przewagę  na  bezwzględnym  rynku.  Choć  biblioteki  uczelni
wyższych  uchodzą  za  serce  krwiobiegu intelektualnego,  to  i  tak  muszą  ciągle  zabiegać  o
względy użytkowników. Można zatem śmiało powiedzieć, że wiedza i  talent pracowników
odgrywają jedną z kluczowych ról w strategii, którą obiera nowoczesna biblioteka.

Dyrektorzy  bibliotek  w  swoich  szeregach  chcą  widzieć  ludzi  kompetentnych,
komunikatywnych,  umiejących  pracować  w  zespole  i  kreatywnych.  Taki  zlepek
indywidualnych  cech  wróży  sukces  dla  podejmowanych  działań  i  projektów.  Osoby
utalentowane  w  sposób  znaczący  wpływają  na  obecne  i  przyszłe  osiągnięcia  biblioteki.
Często podkreśla się  wpływ kreatywnych pracowników na realizację celów strategicznych
instytucji,  co  wiąże  się  z  wysoką  efektywnością  [4,  s.  40].  Istotne  jest  także  to,  że
utalentowani  pracownicy  stanowią  inspirację  dla  swoich  współpracowników.  Przez
odpowiednie  postawy  potrafią  mobilizować  innych  do  podejmowania  twórczych  działań.
Czasami wystarczy bodziec, aby uzyskać zaskakujące wyniki wśród kadry biblioteki. Jednym z
nich  jest  pochwała,  a  zdobyta  dzięki  temu  pewność  siebie  procentuje  imponującymi
wynikami pracy. Jeśli w parze z tym idą zainteresowania, wówczas może się to przerodzić w
pasję, co procentuje sukcesem osoby i  biblioteki.  Duża odpowiedzialność w tym procesie
spoczywa na dyrektorach i kierownikach.

Czynnikiem wpływającym na rozwój pracowników jest poszerzanie lub zdobywanie
nowej  wiedzy.  Złożoność  otaczającego  nas  świata  i  tempo  zmian  sprawiają,  że  wiedza  i
umiejętności nabyte oraz ukształtowane we wcześniejszej edukacji  nie wystarczają już do
efektywnego  wypełniania  funkcji  zawodowych.  Proces  uczenia  przekształca  się  w
całożyciowe,  permanentne  kształtowanie  kwalifikacji  zawodowych  [2,  s.  9].  W  tym  celu
powinny  być  organizowane  kursy  i  szkolenia  bądź  wyjazdy  szkoleniowe.  Dzięki  takim
zabiegom nie popada się w rutynę, a nowa wiedza wpływa na kreatywność pracowników i
chęć zmian. Wyjazdy kształcą, pozwalają podpatrywać pracę innych i  w miarę możliwości
przenosić pozytywne rozwiązania na płaszczyznę swoich oddziałów. Doskonałym przykładem
są  podróże  szkoleniowe  w  ramach  programu  Erasmus.  I  tak  na  przykład  wyjazd  do
Wiedeńskiej Biblioteki Technicznej umożliwił pracownikom Oddziału Udostępniania Zbiorów
Biblioteki  Politechniki  Krakowskiej  zdobycie  nowej  wiedzy  oraz  przekazanie  spostrzeżeń
pozostałym pracownikom. Zaowocowało to nowymi rozwiązaniami ułatwiającymi pracę, a
także  chęcią  nauki  języków  obcych  wśród  pozostałej  kadry.  Poznawanie  lub  szlifowanie
języka  ułatwia  bowiem  komunikację  społeczną,  tak  potrzebną  współczesnemu
bibliotekarzowi.

Wiele osób potrzebuje głębszych bodźców i  chce zdobywać nową wiedzę poprzez
kursy  e-lerningowe  lub  studia  podyplomowe.  Takie  formy  rozwoju  pozwalają  na
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doskonalenie  się  niezależnie  od  miejsca  i  czasu  oraz  na  pogłębianie  umiejętności
zawodowych. Pracownik zaspokaja w ten sposób swoją potrzebę samorealizacji, rozwijając
zdolności i wykorzystując drzemiące możliwości. Permanentna aktualizacja wiedzy skutkuje
konkurencyjnością i powinna zapewnić wsparcie pracownikowi w realizacji jego twórczych
działań.

Pod  koniec  2011  r.,  wśród  pracowników  Biblioteki  Politechniki  Krakowskiej
przeprowadzono  ankietę  „Szkolenia  pracowników  Biblioteki  Politechniki  Krakowskiej  –
dotychczasowe rozwiązania a oczekiwania pracowników”. Wśród licznych pytań kluczowym
było  to  o  udział  respondentów  w  szkoleniach  zawodowych,  na  które  90%  osób
odpowiedziało  „tak”.  Pytano  również  o  korzyści  z  ukończonych  kursów/szkoleń  i  tu
zdecydowana  większość  ankietowanych  zaznaczyła  „zdobywanie  nowych  umiejętności
zawodowych” oraz „satysfakcję z poszerzania wiedzy”. Podobną większością głosów cieszyła
się  odpowiedź  na  pytanie,  czy  kursy  i  szkolenia  zaspokajają  potrzeby  informacyjne
pracowników –  odpowiedzią  dominującą  było  „raczej  tak”.  W ankiecie  zapytano  także o
szkolenia zawodowe, w których pracownicy chcieliby uczestniczyć w przyszłości. Odpowiedzi
na to pytanie stały się wskazówką dla dyrekcji, w jakim zakresie tematycznym bibliotekarze
chcą uzupełniać swoją wiedzę. Najczęstszymi odpowiedziami były: nauka języków obcych z
uwzględnieniem  fachowej  terminologii,  szkolenia  z  zakresu  motywacji,  asertywności,
komunikacji interpersonalnej, prawa autorskiego, prawa pracy oraz kursów pedagogicznych,
w szczególności tych dotyczących pracy z użytkownikiem.

Jak  pokazuje  przykład  przeprowadzonej  ankiety,  pracownicy  coraz  chętniej  chcą  i
podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Poszerzanie wiedzy stało się przyjemnością, a nie
przykrym obowiązkiem. Odpowiednio wyszkolona kadra składa się na sukces biblioteki oraz
na  właściwe  interpretowanie  działań  podejmowanych  przez  odbiorców  biblioteki  –
czytelników.

Rozwój  bibliotek  we  współczesnym  świecie  wymusza  wprowadzanie  coraz  to
nowocześniejszych  technologii,  umożliwiających  sprawne  korzystanie  z  zasobów  książnic.
Zmiany  dotyczą  zarówno  zbiorów,  jak  i  bibliotek  traktowanych  w  wymiarze
architektonicznym. Widząc takie potrzeby ciągle rozwija się obszary oraz miejsca pracy dla
użytkowników. Kreatywny pracownik widzi  otaczającą przestrzeń kompleksowo i  dąży do
stworzenia  czytelnikowi  przyjaznego  otoczenia  by  wzbudzić  w  nim  chęć  powrotu  do
biblioteki.

Bardzo  ważne  jest  to,  aby  nie  tylko  słuchać  użytkowników  i  sprostać  ich
wymaganiom,  ale  też  wsłuchać  się  w głos  tych,  którzy  omijają  bibliotekę.  Być  może  ich
nieobecność spowodowana jest nieumiejętnością odpowiedzenia na ich potrzeby. Dlatego
też,  bardzo  ważny  jest  image,  tworzony  na  miarę  możliwości  konkretnej  biblioteki.
Kształtowanie  wizerunku wymaga przemyśleń na  temat  tego,  jak  bibliotekarze  chcą,  aby
biblioteka  była  odbierana  przez  otoczenie.  Pomimo  tego,  że  świat  biegnie  w  kierunku
rozwiązań cyfrowych, to biblioteki, a co za tym idzie Oddział Udostępniania Zbiorów, nadal
licznie gromadzi spragnionych wiedzy użytkowników.

Celem pracy bibliotekarza jest postawienie na wydajność, poprawę jakości  pracy i
skuteczność. Na wspólnym mianowniku znajduje się również zadowolenie z wykonywanych
zadań.  Pracownicy (poza zbiorami) są najważniejszym elementem biblioteki,  a efektywne
zarządzanie  nimi  jest  kluczem  do  sukcesu.  Odnoszenie  sukcesów  przez  bibliotekę  jest
możliwe, gdy motywowanie ludzi jest ściśle powiązane z celem i strategią bibliotecznej firmy
[1,  s.  18].  Nastawienie  na  cel  powinno  zakładać  wykorzystanie  wszystkich  zdolności  i
indywidualnych różnic pomiędzy poszczególnymi pracownikami.



To, jak funkcjonuje oddział zależy od postępowania kadry kierowniczej. Trzeba jednak
nadmienić, że nie jest ono zupełnie dowolne, ani przypadkowe. Należy jasno nakreślić cel i
środki,  którymi posługują się kierownicy,  aby doprowadzić  do sukcesu.  Jednak nie da się
ukryć,  że  kierowniczy twór  powinien posiadać  wrodzone cechy składające się  na swoisty
talent  kierowniczy  oraz  umiejętności  nabyte  –  tak  zwaną  praktykę  zawodową.  Jacek
Wojciechowski przytoczył kilka cech, które wróżą sukces kierowaniu jednostką. Są to:

 Charyzma,  która oznacza przyrodzone talenty przywódcze i  naturalną zdolność
zyskiwania szacunku;

 Energia, stanowiąca siłę napędową postępowania kierowniczego, udzielająca się
innym – pobudzająca do działania;

 Sumienność, która często jest kojarzona z uczciwością. Sumienność w kierowaniu,
w sposób naturalny sprzyja intensyfikacji  własnej pracy kierownika i jest cechą
dostrzeganą oraz cenioną przez innych;

 Życzliwość, z którą przede wszystkim wiąże się życzliwość dla innych;
 Autorytet,  gdzie  należy  rozróżnić  formalny  autorytet  kierownika,  związany  z

funkcją  i  uprawnieniami  oraz  ten  znacznie  ważniejszy  i  trwalszy  –  autorytet
osobisty, wynikający z wiedzy, rodzaju postawy oraz sposobu postępowania;

 Obiektywizm – ważna w kierowaniu umiejętność, którą trzeba opanować w trybie
świadomej praktyki wobec pracowników;

 Wiedza,  będąca  elementem,  który  bardzo  przydaje  się  w  kierowaniu.  Jest
intelektualnym  zapleczem,  poszerzającym  obraz  zjawisk,  z  którymi  ma  się
bezpośrednio do czynienia;

 Współpraca,  która  w  kierowaniu  jest  niezbędna.  Polega  na  łatwości
porozumiewania  się  z  innymi  w  różnych  sytuacjach,  na  rozumieniu  cudzych
intencji oraz na takim postępowaniu, które nie wywołuje niepotrzebnych irytacji;

 Kreatywność, zwana też twórczym myśleniem [6, s. 69-73].
Posiadanie tych cech pozwala na skuteczne zarządzanie talentami. Przełożeni powinni

wykorzystywać  twórcze  aspiracje  podwładnych  oraz  przejąć  rolę  opiekunów  w
realizowanych programach rozwojowych [4, s. 212]. Pracownicy twórczy, kreatywni na ogół
uwalniają  swoje  pomysły  i  refleksje  od  rutynowych  ujęć  i  schematów.  Dzięki  takiemu
postrzeganiu  bibliotecznego  świata  rodzą  się  wyjątkowe  projekty  zdobywające  serca  i
uznanie przełożonych.

Najmocniejszym  ogniwem  jednostki  organizacyjnej  jest  kierownictwo.  Posiadając
wymienione przez Jacka Wojciechowskiego cechy przywódcy, w odpowiedni sposób będzie
ono zarządzać ludźmi, a zwłaszcza ich talentami. W tym celu winno używać odpowiednich
środków, w tym narzędzi  motywowania.  Inwestowanie w pracownika w pewnym stopniu
mobilizuje  i  powoduje,  że  pozostali  pracownicy  również  chcą  należeć  do  grona
wyróżnionych.

Część  pracowników  odczuwa  potrzebę  osiągnięcia  sukcesu  i  tym  osobom  należy
stworzyć  odpowiednie  warunki  rozwoju  oraz  umożliwić  samorealizację.  Często  lubią  one
same  decydować  o  swoich  działaniach.  Właśnie  takich  pracowników  należy  wspierać  w
indywidualnym postrzeganiu pracy i problemów, z którymi borykają się biblioteki. Może to
dzięki  ich  ambicjom będzie  można  uniknąć  rutyny  i  nudy  w zawodzie  bibliotekarza  oraz
zerwać z monotonną regularnością.

Oddział Udostępniania Zbiorów niejednokrotnie kojarzony jest z ludźmi otwartymi,
chętnymi do pomocy, „misjonarzami bibliotecznej nowiny”. Diagnoza jest prosta i jasna, a co
najistotniejsze  –  prawdziwa.  Chcąc  pracować  w  tym  oddziale  trzeba  mieć  odpowiednie



predyspozycje zawodowe, gdyż cechy osobowościowe mają wpływ na dopasowanie osoby
do  danego  stanowiska  pracy.  Praca  z  użytkownikiem  wymaga  poczucia  humoru  i
umiejętności  zachowania  zimnej  krwi  w  sytuacjach  konfliktowych.  Posiadanie  takich
zdolności stanowi o pewnego rodzaju talencie niezbędnym do pracy z czytelnikiem.

Dział  udostępniania jest  miejscem pierwszego kontaktu czytelnika z biblioteką.  To
tutaj  zaczyna  się  „przygoda”  z  biblioteką.  Dlatego  też  bibliotekarze  z  tego  oddziału  i
użytkownicy powinni  nadawać na  tych samych falach,  dzięki  czemu współpraca staje  się
łatwiejsza. Dla rosnących potrzeb czytelników należy tworzyć takie narzędzia i przestrzenie,
aby  biblioteka  stała  się  atrakcyjną  na  miarę  obecnych  czasów.  Stąd  wiele  inicjatyw
przybliżających biblioteki do obecnych i potencjalnych klientów. Trudny rynek wymusza na
pracownikach  podejmowanie  nowych,  a  nawet  nowatorskich  rozwiązań  w  zdobywaniu
przychylności użytkowników. Należy nadmienić, że osoba twórcza łamie stereotypy, otwiera
się na nowe doświadczenia i ciągle szuka impulsów do tego, aby pobudzać wyobraźnię.

Posiadane talenty, a często nawet doświadczenia zdobywane w poprzedniej pracy,
pomagają  w podejmowaniu  bibliotekarskich wyzwań.  W takim momencie  rozpoczyna się
proces,  w  którym  ujawnia  się  wizja  celu,  który  chce  się  osiągnąć.  Jedną  z  takich  wizji  i
pionierskich  inicjatyw,  było  stworzenie  Bibliodniówki,  gazety  powstałej  w  2007  r.  w
Bibliotece  Politechniki  Krakowskiej,  z  myślą  o  użytkownikach  (rys.  1).  Celem,  który
przyświecał jej stworzeniu, było przybliżenie Biblioteki studenckiej społeczności. Pracownicy
chcieli  pokazać,  że  „nie  taki  diabeł  straszny  jak  go  malują”,  nawet  jeden  z  pierwszych
artykułów nosił taki tytuł. Gazeta do dziś cieszy się wielkim uznaniem. Zamieszczane są w niej
teksty  reklamujące  usługi  stworzone  z  myślą  o  studentach  i  pracownikach  naukowych,
zabawne  historyjki  z  bibliotecznego  życia  i  konkursy.  Od  pierwszego  numeru  autorami
chwytnych lidów są bibliotekarze. Pomysłodawcą gazety i  po części twórcą był pracownik
Oddziału  Udostępniania  Zbiorów,  który  –  jak  sam  mówi  –  z  dziennikarstwa  prasowego
przeszedł na prasowe bibliotekarstwo.

Rysunek 1. Bibliodniówka nr 1/2007

Źródło: fotografia własna.

Kolejnym przykładem oryginalnej inicjatywy jest „Tydzień Bibliotek”. Śmiało można
powiedzieć,  że jest  to efekt podpatrywania innych.  Najtrudniejsze jednak było przetarcie
szlaków:  pierwsze  nieudolne  próby  pozyskiwania  sponsorów,  pisanie  listów,  próśb.  Choć
droga  była  wyboista,  to  efekt  końcowy  niewątpliwie  zadowolił  organizatorów.  Obecnie



„Tydzień Bibliotek” to wielkie święto dla całej społeczności Politechniki Krakowskiej. W jego
ramach organizowane są wystawy,  pikniki,  gry  i  konkursy,  wszystko w otoczce zabawy z
książką w tle.

Cyklicznym  elementem  kalendarza  Biblioteki  Politechniki  Krakowskiej  stały  się
wystawy.  Myślą  przewodnią  tego  typu  inicjatyw  jest  zbliżenie  użytkowników  do  świata
architektury,  sztuki  i  kultury.  Chcąc  wprowadzić  właściwie  podniosłą  lub  rozrywkową
atmosferę,  wnętrza  aranżowane  są  pod  kontem  odpowiedniej  tematyki  wystawy.
Zeszłorocznej,  pod  tytułem  „Bibliotekarz  –  globtroter”,  towarzyszyły  potrawy
charakterystyczne dla poszczególnych państw, a w każdym zakamarku czytelni można było
znaleźć  globusy.  Odwiedzający  wystawę  mogli  nie  tylko  nacieszyć  oko  przepięknymi
zdjęciami, posłuchać muzyki, ale i zasmakować na przykład kartofelsalat.

Dzięki znajomości programów komputerowych bibliotekarze sami projektują plakaty i
ulotki. Tak samo dzieje się w przypadku ogłaszania konkursów. Aby użytkownicy licznie brali
w  nich  udział,  muszą  być  odpowiednio  rozreklamowane.  Jednym  z  najciekawszych  w
Bibliotece Politechniki Krakowskiej był konkurs na ozdobę choinkową pod chwytnym tytułem
„Konkurs na ozdobę Bibliotechniczną”.

Nie można jednak zapominać  o tym, że podstawą studiowania jest korzystanie ze
źródeł informacji naukowych, którymi są książki, czasopisma i bazy danych. Rolą biblioteki
jest  zapewnienie  do  nich  dostępu.  Niezbędne  staje  się  identyfikowanie  potrzeb
użytkowników i rozwijanie ich tak, aby praca bibliotekarzy była satysfakcjonująca nie tylko
dla nich samych. Działania te pozwalają w pełni realizować misje bibliotek, oraz w sposób
wymierny  reagować  na  rosnące  potrzeby  użytkowników.  Wynikiem takiego  postrzegania
pracy było stworzenie w Bibliotece Politechniki Krakowskiej programu Interlib, który służy do
Wypożyczeń Międzybibliotecznych (rys. 2). Jego autorami byli Wojciech Turek – informatyk,
Dorota  Buzdygan  –  wicedyrektor,  oraz  Maria  Pietrukowicz  –  wówczas  pracownik
Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Rysunek 2. Widok ekranu startowego programu „Interlib”

Źródło: opracowanie własne.



Zatem,  jak  widać,  wachlarz  talentów  pracowników  oraz  wkład  w  tworzenie
wizerunku, nie tylko Oddziału Udostępniania Zbiorów, ale i całej Biblioteki, jest bardzo duży.
Swoją działalność Biblioteka Politechniki Krakowskiej promuje również na stronie www oraz
na  Facebook’u,  gdzie  zamieszczane  są  zdjęcia  użytkowników,  a  także  informacje  o
promocjach przygotowywanych z myślą o czytelnikach.

Praca jest jedną z podstawowych ról człowieka, gdyż zajmuje połowę jego życia, a
tym  samym  kształtuje  osobowość.  To  właśnie  dzięki  niej  ludzie  w  określony  sposób
funkcjonują w społeczeństwie. Mając na uwadze to, jak dużo czasu spędzają na pracy, należy
jej rodzaj i charakter dobrać tak, by była satysfakcjonująca przez całe życie zawodowe. Liczba
bibliotekarzy na rynku pracy może wskazywać na to, że i ten zawód, często niedoceniany,
może jednak być satysfakcjonującą profesją.

Złożoność otaczającego nas świata i tempo zmian w dziedzinie udostępniania zborów
nie  pozwala  na  rutynę.  Predyspozycje  zawodowe  i  zainteresowania  składają  się  na
kreatywność pracownika, co niewątpliwie wpływa na satysfakcję zawodową. Bibliotekarze
posiadający talenty, które często przeradzają się w pasje, konsekwentnie je rozwijają i stają
się  konkurencyjni.  Tacy  ludzie  na  ogół  kreatywnie  uczestniczą  w  życiu  biblioteki  oraz
uczelnianej społeczności. Z licznych obserwacji wynika, że bibliotekarz, który posiada większą
wiedzę  cieszy  się  pewnością  siebie,  a  jego  samoocena  jest  wprost  proporcjonalna  do
posiadanych  umiejętności,  uzdolnień  i  kwalifikacji.  Idąc  dalej  tym  tropem  –  z  większym
zapałem wykonuje zawód, dzięki czemu efekt wypalenia jest mniej prawdopodobny, gdyż w
jego  życiu  zawodowym  ciągle  coś  się  dzieje.  Satysfakcja  zawodowa  jest  bowiem  ściśle
powiązana z wynikami, jakie osiąga pracownik. Dodatkowymi elementami jego zadowolenia,
często nawet kluczowymi, są korzyści finansowe wynikające z nagradzania działań i efektów
owych działań lub też awanse zawodowe.

Badacze zajmujący się tematyką satysfakcji zawodowej postanowili dokładnie określić
co wpływa na zadowolenie oraz,  czy  możliwe jest,  by osoby wykonujące podobną pracę
oceniały  ją  inaczej.  Jednym  z  narzędzi  służących  do  pomiaru  poziomu  satysfakcji  jest
Kwestionariusz Opisu Pracy. Służy on do pomiaru pięciu czynników, na podstawie których
można określić poziom zadowolenia z pracy [3]. Te czynniki to:

1. Wynagrodzenie  –  im  wyższe  wynagrodzenie,  tym  wyższa  satysfakcja.  Jednak  po
osiągnięciu  pewnego  poziomu  wzrost  zadowolenia  zostaje  zahamowany  i
pracodawca zmuszony jest do poszukiwania nowych motywatorów.

2. Awans  –  subiektywna  ocena  szans  związanych  z  awansem  jest  bardzo  istotna  w
ocenie satysfakcji. Jeśli pracownik zauważa brak możliwości związanych z rozwojem i
przyszłym  awansem  jest  bardziej  niezadowolony  z  warunków  pracy.  Jednym  z
rozwiązań może być stworzenie planu rozwoju wszystkich pracowników i reguł, które
określają na jakiej podstawie jest przyznawany awans.

3. Nadzór – część pracowników potrzebuje większej kontroli w trakcie realizacji zadań,
inni zaś większej autonomii. Niedostosowanie rodzaju kontroli do pracownika może
wywołać u niego frustrację.

4. Natura pracy – zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, zarówno
jeśli chodzi o wyposażenie jak i czas pracy, zwiększa jego satysfakcję.

5. Właściwości współpracowników – człowiek jest „istotą społeczną”, dlatego nawet w
pracy  istotne  są  dla  niego  więzi  z  innymi  ludźmi.  Brak  rywalizacji  i  postawa
prospołeczna  może  w  niektórych  przypadkach  zwiększać  zadowolenie  z  pracy.
Natomiast  wśród pracowników zdeterminowanych i  nastawionych na sukces takie



rozwiązanie  spowoduje  zniechęcenie  i  niezadowolenie.  Dlatego  tak  ważne  jest
zbudowanie  odpowiedniego  zespołu  pracowników,  którzy  będą  się  uzupełniać  w
realizacji  zadań,  oraz  zapewnienie  im  odpowiedniej  osoby  kierującej,
charakteryzującej się wybitnymi umiejętnościami społecznymi.
W przypadku pominięcia wymienionych czynników, mających bezpośredni wpływ na

satysfakcję  zawodową,  istnieje  niebezpieczeństwo  niezadowolenia  z  pracy,  które  z  kolei
wpływa  na  niską  wartość  świadczonej  pracy,  gdyż  niezadowolenie  potęguje  brak
zaangażowania. Pracownicy mający możliwość brania udziału w tworzeniu własnych ścieżek
rozwoju, mogący realizować się zawodowo, odczuwają satysfakcję z sukcesów, dzięki czemu
dokładniej i staranniej wykonują powierzone im zadania. Praca bibliotekarza, choć czasem
wydawać się może monotonna, przynosi powody do zadowolenia. W ostatnich latach można
zresztą zauważyć  zmiany w stereotypowym pojmowaniu tego zawodu.  Bibliotekarz  coraz
częściej postrzegany jest jako osoba widząca potrzebę dokształcania i dzielenia się wiedzą z
innymi.

Wysoki poziom satysfakcji wpływa na jakość zachowań prospołecznych. Dotyczy to
nie  tylko  relacji  między  pracownikami,  ale  również  ich  stosunku  do  użytkowników.
Zadowoleni  i  usatysfakcjonowani  pracownicy  są  bardziej  skłonni  do  niesienia  pomocy
użytkownikom i kreatywnego uczestnictwa w życiu uczelnianej społeczności.

Talenty, które posiadają pracownicy, powinny być odpowiednio wykorzystane przez
przełożonych. Wpisując je w strategię zarządzania biblioteką, oraz dodając takie wartości jak
praca w zespole i profesjonalizm, zapewniamy sobie sukces. Dzięki tak prowadzonej polityce
relacje z użytkownikiem ocieplają się i tym samym jest on zachęcamy do powrotu. Oddziały
udostępniania zbiorów mają w tych relacjach zasadnicze znaczenie, ponieważ specyfika ich
pracy polega na  reprezentowaniu  biblioteki  i  braniu odpowiedzialności  za  budowanie  jej
wizerunku.
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Emilia Lepkowska1

Sylwetka i potrzeby współczesnego czytelnika a działania marketingowe
bibliotekarzy uczelni wyższych

Rozwój technologiczny i cywilizacyjny stanowi nowe wyzwanie dla bibliotek wyższych
uczelni, a szczególnie uczelni technicznych. Biblioteki akademickie próbują odnaleźć się w
nowej rzeczywistości, w której zmiany są kształtowane przez wielorakie czynniki, począwszy
od  rozwoju  technologii  informacyjnych  i  komunikacyjnych,  aż  po  problemy  finansowe  i
demograficzne. Na temat przyszłości książnic napisano dużo prac, powstało też wiele teorii.
Zarówno  w  Polsce,  jak  i  za  granicą,  bibliotekarze  próbują  wypracować  sposoby  jak
najlepszego wypełniania roli biblioteki w społeczności akademickiej. Rola ta jest rolą bardzo
specyficzną,  ponieważ  grono  użytkowników  biblioteki  uczelni  wyższej  jest  szczególnie
wymagające.  Czytelnik  jest  coraz  bardziej  wygodny  i  niecierpliwy,  ma  też  coraz  większe
oczekiwania.  Użytkownicy  biblioteki  –  pracownicy  naukowi,  studenci,  e-użytkownicy  czy
tradycyjni czytelnicy – oczekują od niej kompleksowego zaspokajania potrzeb, elastycznego
wykorzystania  możliwości  Internetu przy jednoczesnym pełnieniu tradycyjnych funkcji,  co
stanowi dziś podstawowe zadanie każdej biblioteki.

Presja  użytkowników mających  problemy z  nadmiarem informacji  doprowadza  do
sytuacji,  w której biblioteka, prócz pełnienia roli  tzw. trzeciego miejsca, staje się centrum
dostępu  do  źródeł  wiedzy  i  organizatorem  płynnego,  szybkiego  przepływu  informacji.
Nawiązując do eseju Sama Demas [3] można powiedzieć, że biblioteki są przede wszystkim
nadal:

 miejscem spotkań określonej społeczności;

 miejscem uczenia się i nauczania;
 oferują bezpieczeństwo, komfort i spokój;

 są instytucjami bezpłatnymi, niekomercyjnymi;

 stwarzają warunki do uczenia się, prowadzenia badań, rekreacji;

 umożliwiają znalezienie nieoczekiwanych, lecz ważnych i inspirujących materiałów.
Aby  czytelnik  chodził  do  biblioteki  z  przyjemnością,  co  zdarza  się  nie  tak  rzadko,

bibliotekarze  starają  się  uczynić  to  miejsce  coraz  bardziej  atrakcyjnym  i  wygodnym  oraz
dostosowanym do potrzeb współczesnych użytkowników [8, s. 73]. Organizacja przestrzeni
bibliotecznej  nie  ogranicza  się  tylko  do  zapewnienia  dostępu  do  zgromadzonej  wiedzy,
obsługi w wypożyczalni czy czytelni. Dla współczesnego użytkownika ważny jest dostęp do
komputera,  skanerów,  możliwość  używania  sieci  bezprzewodowej.  Chętnie  korzysta  on  z
pokoi pracy zespołowej, a jeśli nie ma takiej możliwości, ze wspólnych stanowisk pracy.

Użytkowników  bibliotek  naukowych  można  sklasyfikować  w  następujących
kategoriach:

 studenci ( I, II, III stopnia – doktoranci);
 pracownicy naukowi;

 inni użytkownicy (emeryci, uczniowie szkół średnich, dyplomanci);
 e-użytkownicy.
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Największą grupę użytkowników biblioteki akademickiej stanowią studenci, zarówno
stacjonarni, jak i niestacjonarni, których potrzeby i oczekiwania ciągle się zmieniają. Często i
chętnie  korzystają  oni  z  szeregu  możliwości  wyszukiwawczych,  jakie  daje  elektroniczny
katalog  biblioteki  i  jakie  stwarza  Internet.  Preferują  elektroniczne  serwisy  z  przyjaznymi
interfejsami  i  możliwością  równoczesnego przeszukiwania  wielu  źródeł  w  krótkim czasie.
Jednocześnie  potrzebują  podstawowych  materiałów ze  studiowanych  dyscyplin,  w  wersji
drukowanej  lub elektronicznej.  Ich dużym zainteresowaniem cieszą  się  również biblioteki
cyfrowe,  które  prócz  zbiorów  archiwalnych  udostępniają  bieżące  wydania  skryptów,
podręczników  i  materiałów  polecanych  przez  wykładowców.  Często  czytelnicy  tej  grupy
szukają „na wyczucie”, posługując się wyszukiwarkami typu Google. Oczekują więc pomocy
bibliotekarza,  gdyż  po  przysłowiowym  „kliknięciu”  otrzymują  dużą  ilość  nierelewantnych
odpowiedzi.

Drugą  ważną  grupę  stanowią  pracownicy  macierzystej  uczelni.  Szukają  wiedzy
przydatnej  do wykonywania  powierzonych  zadań w zakresie  rozwoju nauki  i  dydaktyki  –
prowadzenia  badań  naukowych  oraz  kształcenia.  Potrzebna  jest  im  informacja  szybka  i
konkretna, pochodząca ze źródeł prezentujących nowe osiągnięcia naukowe (bazy, biblioteki
cyfrowe).

Obecnie  nie  wyobrażamy  sobie  biblioteki  bez  zastosowania  zaawansowanych
technologii komunikacyjno-informatycznych. Zasoby wiedzy dostępne w Internecie wymusiły
tworzenie i stosowanie nowych narzędzi, mających usprawniać dostęp i szybkie wyszukanie
potrzebnej,  wartościowej  informacji.  Integracja  zasobów  na  poziomie  przeszukiwania,
indeksowania  i  linkowania,  wspólne  standardy  identyfikacji  dokumentów  dostępnych  w
środowisku  cyfrowym,  zcentralizowane  administrowanie  prawami  dostępu  i  grupami
użytkowników, a przy tym zdecentralizowany dostęp – korzystanie ze źródeł w bibliotece
i/lub  w  domu,  poprawiły  komunikację  naukową.  Oprócz  tradycyjnych  form  przekazu
informacji  i  wiedzy  tj.  drukowanych  książek  i  czasopism,  biblioteki  akademickie  oferują
obecnie elektroniczne źródła informacji,  jak np. bazy danych, e-książki, e-czasopisma oraz
biblioteki cyfrowe i repozytoria.

Biblioteki  techniczne,  takie  jak  biblioteka  Politechniki  Poznańskiej,  prenumerują
głównie przetestowane, wyselekcjonowane książki i czasopisma oraz bazy online. Korzystając
z coraz bogatszej oferty wydawców, sukcesywnie poszerzają listę proponowanych e-źródeł,
aby  zaspokoić  oczekiwania  jak  największej  liczby  użytkowników.  Implementują  również
platformy udostępniające źródła wielu dostawców, jak np. EBSCO host [9, s. 43].

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną bibliotekę akademicką bez listy A-Z czasopism
elektronicznych, serwerów linkujących pozwalających na szybkie dotarcie do pełnego tekstu
czy  zdalnego  dostępu  do  zasobu.  Coraz  częściej  zastosowanie  znajdują  także
wyspecjalizowane systemy zarządzania e-zasobami, jak na przykład: END NOT Web. Także
wyposażenie  w  sprzęt  komputerowy  nowej  generacji,  skanery  i  drukarki  staje  się
standardem bibliotek akademickich.

Konieczność  opanowania  przez  użytkownika  metod  poruszania  się  po  różnych
platformach i umiejętności wyszukiwania na pewno wymaga od bibliotekarzy prowadzenia
szkoleń  i  nauczania  w  nowych  formach.  Przykładem  może  być  Biblioteka  Politechniki
Poznańskiej, w której poszerzaniu umiejętności służą trzy kursy:

 Info-program  I  Umiejętności  biblioteczno-informacyjne –  kurs  dla  studentów
pierwszego roku,  podstawowy,  omawiający  zasady  korzystania  ze  zbiorów i  usług
bibliotecznych;



 Info-program  II  Umiejętności  informacyjne –  szkolenie  umiejętności  wyszukiwania
informacji niezbędnych przy pisaniu prac dyplomowych dla studentów III  i  IV roku
3,5-letnich studiów stacjonarnych I stopnia;

 Info-program III Umiejętności informacyjne w nauce i technice – zaawansowany kurs
dla  uczestników  studiów  doktoranckich,  pozwalający  na  zdobycie  umiejętności
informacyjnych wspomagających procesy naukowo-badawcze.

Biblioteka  organizuje  kursy dla  wszystkich  grup  studenckich,  dziekańskich  oraz  szkolenia
indywidualne, oferuje także usługi dedykowane pracownikom Politechniki Poznańskiej, takie
jak:

 wykonywanie analiz cytowań publikacji pracowników;
 przygotowywanie dorobku naukowego pracowników do oceny,  poprzez określenie

punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego;
 przygotowywanie wykazów publikacji znajdujących się na Master Journal List;

 pomoc  w  tworzeniu  retrospektywnych  oraz  bieżących  wyszukiwań
wieloaspektowych;

 pomoc w doborze e-zasobów do danego tematu lub dziedziny.
Biblioteka  Politechniki  Poznańskiej  oferuje  także  bezpłatne  dostarczanie  zeskanowanych
kopii artykułów z czasopism drukowanych dostępnych w zbiorach. Usługa jest dostępna dla
studentów i pracowników Politechniki.

Usługi informacyjne współczesnej biblioteki akademickiej koncentrują się na trzech
poziomach:
1. Podstawowym, dotyczącym baz danych bibliograficznych oraz katalogów online.
2. Pełnotekstowym, polegającym na dostarczaniu tekstów i organizowaniu dostępu do

publikacji elektronicznych, czasopism, książek, artykułów i zbiorów specjalnych.
3. Dziedzinowym,  wyrażającym  się  wieloaspektowym  wyszukiwaniem  tematów,

dyscyplin [4, s. 11].
Na obraz nowych technologii składają się również: zautomatyzowane systemy biblioteczne,
systemy kontroli i ochrony zbiorów RFID, samodzielne zwroty i wypożyczenia książek – self-
check, czy wrzutnie książek. Biblioteka nowoczesna to biblioteka wykorzystująca nowoczesne
rozwiązania: monitoring, multimedia i automatykę do dyspozycji użytkowników, nowoczesny
sprzęt komputerowy, dostęp do Internetu za pomocą łączy kablowych i bezprzewodowych
(Wi-Fi) oraz sprzęt reprograficzny [5, s. 15].

Internet dał możliwości  nieograniczonego informowania o bibliotece i  jej  zbiorach.
Taką funkcję spełnia strona domowa Biblioteki Politechniki Poznańskiej, tłumaczona również
na język angielski. Jest to doskonałe miejsce do współpracy z użytkownikiem, który ma do
niej  stały  dostęp.  Witryna  stanowi  źródło  profesjonalnie  uporządkowanej  informacji  o
działalności  i  zasobach  Biblioteki,  jest  także  miejscem  udostępniania  e-źródeł  [9,  s.  46].
Strona domowa to potężny wortal stanowiący punkt wyjścia do wyselekcjonowanych przez
specjalistów zasobów bibliograficznych i pełnotekstowych. To nie tylko źródło informacji, ale
także cenne narzędzie marketingowe oddziałujące na bliższe i dalsze otoczenie. Za pomocą
Internetu  można  zadać  bibliotekarzowi  pytanie,  można  również  obejrzeć  grafik
wykorzystania  pokoi  pracy  zespołowej,  czy  wypowiedzieć  się  na  Facebooku.  Portale
społecznościowe stały  się  bowiem jednym z  najważniejszych narzędzi  marketingu.  Prosta
rejestracja,  łatwy  formularz,  wpisy  na  tzw.  ścianie,  komunikator  tekstowy  umożliwiający
rozmowę online sprawiają, że biblioteki tworzą własne profile, wykorzystując je do promocji
swego  wizerunku.  Ważnym  narzędziem  jest  także  YouTube,  umożliwiający  publikację  w
Internecie filmów i klipów. Bibliotekarze szybko docenili innowacyjność tej formy i w postaci



krótkich filmów prezentują ważne wydarzenia z życia  swoich instytucji,  np.  wystawy,  czy
„noce bibliotek” (tj.  Noc Biblioteki  Uniwersytetu Rzeszowskiego).  Niektóre z nich,  tak jak
Biblioteka Narodowa, umieściły na YouTube swoje logo,  informacje o bibliotece i  linki do
swoich stron. Ciekawym serwisem o dobrych rozwiązaniach programowych (geotagowanie,
folksonomia) jest Flickr2, prezentujący galerie fotografii często dokumentujących codzienną
pracę bibliotek czy konferencje, które organizują.

Na  obecnym  etapie  rozwoju  technologicznego  w  komunikacji  bibliotekarz  –
użytkownik przestał  dominować już  kontakt  osobisty.  Nie zawsze bowiem potrzebny jest
bezpośredni  kontakt  z  pracownikiem  wypożyczalni  czy  czytelni.  Użytkownik  może  sam
wypożyczyć  i  oddać  książki.  Często  w  czytelni  korzysta  z  materiałów  znajdujących  się  w
wolnym dostępie, a jeśli posiada swoje hasło dostępu nadane w dziekanacie, samodzielnie
korzysta też z komputerów. Kontaktuje się z biblioteką na Facebooku, używa chatu, korzysta
z  takich  opcji  jak  „zapytaj  bibliotekarza”  i  lista  FAQ.  Wirtualne  serwisy  informacyjne
umożliwiają  zadawanie  pytań  w  każdym  miejscu  i  czasie  oraz  otrzymywanie  szybkiej  i
fachowej  odpowiedzi.  Korzystając  ze  strony  domowej  biblioteki,  przy  użyciu  e-maila  lub
komunikatorów  internetowych,  każdy  użytkownik  ma  możliwość  zasięgnięcia  informacji
bezpośrednio u bibliotekarza bez fizycznej obecności w bibliotece. Na pewno zastosowanie
nowych technologii  ułatwia dotarcie do potencjalnych użytkowników, a wraz z rozwojem
technik informatycznych zmianie uległy również formy komunikowania między dostawcą i
odbiorcą informacji. Współczesny użytkownik stał się bardziej anonimowy niż dotychczas, ale
równocześnie bardziej samodzielny. Posługuje się dwoma kanałami informacji – tradycyjnym
i elektronicznym:

 Kanał  tradycyjny  –  to  kontakt  osobisty,  ulotki  reklamujące  usługi,  drukowane
informatory o bibliotece;

 Kanał elektroniczny – to strona internetowa, listy dyskusyjne, poczta elektroniczna,
komunikatory stwarzające możliwość kontaktu w czasie rzeczywistym [9].
Mimo rozwoju nowych technologii we współczesnej bibliotece wciąż jeszcze liczy się

kontakt osobisty. Zastosowanie nowoczesnych narzędzi ma jedynie ułatwić bibliotekarzowi
dotarcie  do  potencjalnych  użytkowników  i  stworzenie  im  takich  warunków,  by  ich
poszukiwania informacji zostały zakończone sukcesem. Zawsze znajdą się jednak czytelnicy,
dla których bezpośredni kontakt z książką i bibliotekarzem jest ważniejszy lub prostszy od
relacji  wirtualnych.  Dzisiejszy  bibliotekarz  musi  więc  umieć  nawiązać  kontakt  z
użytkownikiem i nie może go irytować jego nieporadność. Dzięki swojej wiedzy i kulturze
osobistej, życzliwości i chęci pomocy powinien też likwidować bariery na drodze komunikacji
interpersonalnej [6, s. 33].

Kilka ostatnich lat to dla bibliotek uczelnianych okres spadku liczby użytkowników.
Jest  to  zjawisko  związane  z  niżem  demograficznym,  udogodnieniami  technicznymi,  jakie
wniosły  nowoczesne  technologie,  szybszym  tempem  życia  oraz  nowymi  nawykami  i
preferencjami  środowiska  akademickiego.  Jak  sobie  radzić  z  brakiem  i  odzyskiwaniem
czytelników? Biblioteki muszą poszukiwać właściwych rozwiązań i przygotować odpowiednie
strategie działania.  Dużego znaczenia nabierają działania marketingowe, w tym promocja
[13, s. 123]. Biblioteki powinny prowadzić działalność marketingową dotyczącą świadczonych
usług,  w  celu  rozwinięcia  wśród  potencjalnych  użytkowników  świadomości  ich  istnienia,
zainteresowania  nimi  oraz  wyrobienia  przekonania  o  ich  wysokiej  wartości  [14,  s.  108].
Promocja  to  zbiór  instrumentów  i  działań  pełniących  funkcje  informacyjne  w  systemie

2 Flickr  –  serwis  służący  do  zamieszczania  zdjęć  cyfrowych.  Sztandarowy  przykład  usług  internetowych
określanych jako Web 2.0.



komunikowania  się  (instytucji,  organizacji  i  osoby  z  otoczeniem),  służących  pozyskiwaniu
akceptacji środowiska. Instrumentami promocji dla instytucji niedochodowych są: reklama,
public  relations  i  znaki  firmowe  (na  przykład  logo  bibliotek)  [6,  s.  315].  Promocja
biblioteczna obejmuje  zatem  zespół  działań  i  środków,  za  pomocą  których  biblioteka
przekazuje  otoczeniu  informacje  charakteryzujące  ją  lub  jej  zbiory  i  usługi,  kształtuje
potrzeby  czytelników oraz  pobudza  i  ukierunkowuje  popyt.  Promocja spełnia  też  funkcję
informacyjną  w  systemie  komunikowania  ze  środowiskiem  oraz  funkcję  wspierającą
świadczone przez bibliotekę usługi.

Opracowanie  przez  bibliotekę  strategii  marketingowej  musi  uwzględniać:  zmianę
wizerunku,  pozyskanie  nowych  użytkowników  i  odzyskanie  utraconych  czytelników.
Marketing  biblioteczny,  który  jest  poniekąd  marketingiem  niskobudżetowym,  powinien
obejmować:

 analizę stanu rzeczywistego,

 analizę stanu docelowego,
 posiadanie osobowości,

 mówienie językiem użytkowników,
 prezentację usług,

 sieć kontaktów,
 zmianę wizerunku – rzucanie się w oczy,

 pomysły i zdolności improwizacyjne,
 uśmiech,

 rozwiązywanie problemów użytkowników,
 kreatywność [1, s. 51].

Marketing  partyzancki polega  na  promowaniu  dóbr  i  usług  za  pomocą
niekonwencjonalnych  technik  w zależności  od grupy  docelowej  [12].  Różni  go  od  innych
rodzajów  marketingu  minimalizacja  budżetu  i  oparcie  przede  wszystkim  na  psychologii.
Najważniejsze pytania marketingu partyzanckiego to:

 jak należy myśleć – jak definiować rynek, jak rozwiązywać problemy?
 jak skutecznie działać – jak zdobyć miejsce w świadomości użytkowników?

 jak dobrać właściwe materiały – teksty, narzędzia?
 jak podpatrywać innych i wdrażać nowe usługi?

Kolejne pytanie dotyczy wdrożenia tych zasad w bibliotece akademickiej – tu receptą jest
koncentracja na różnych grupach użytkowników oraz określenie jakich książek, źródeł i usług
poszukują.  Biblioteka  musi  gwarantować  wiarygodną,  pewną  i  nowoczesną  ofertę.  Rolą
marketingu  partyzanckiego  będzie  więc  zrozumienie  problemów,  z  którymi  mają  do
czynienia czytelnicy. Podejście bibliotekarzy do nich i relacja z nimi wyrażana w gotowości
pomocy, bycia życzliwym, pełnym zrozumienia i szacunku, świadczeniu usług nawet 24 h na
dobę (biblioteki cyfrowe) oraz permanentny sondaż rynku i entuzjastyczne wprowadzanie
nowych  usług  to  implementacja  marketingu  partyzanckiego  do  bibliotek.  Należy  też
pamiętać  o  drobnych  gadżetach,  takich  jak:  długopisy,  koszulki,  notesy  z  logo  biblioteki,
które stanowią inwestycję utrwalającą obraz biblioteki w świadomości użytkowników.

Ogromną rolę  w marketingu odgrywa kreatywność  bibliotekarzy  oraz  ich chęć  do
kontaktów z prasą i mediami. Biblioteka akademicka musi dbać o swój wizerunek i zmieniać
go  na  lepszy.  Podstawowym  narzędziem  kształtującym  pozytywną  opinię  jest  rzetelne  i
umiejętne dostarczanie  informacji  w procesie komunikowania się.  Użytkownik musi  mieć
pewność, że jest obsługiwany profesjonalnie, szybko i uprzejmie. Przy tym ważne jest,  w
przypadku  bibliotek  akademickich,  aby  działania  z  zakresu  public  relations  zbiegały  się  z



działalnością uczelni. Wizerunek biblioteki kojarzy się bowiem z obrazem całej uczelni, której
integralną częścią jest biblioteka. Wiarygodność i zaufanie zdobyte dzięki dobrze dobranej
usłudze  i  życzliwemu zachowaniu  mogą  sprawić,  że  użytkownicy  wrócą do bibliotek.  Na
pewno  niedbała  czy  niechętna  obsługa  i  lekceważenie  potrzeb  czytelnika  skutecznie  go
zniechęcają.  Wprowadzając  te  czy  inne  zasady  marketingu  należy  również  pamiętać  i  o
komunikacji, i o roli oddziałów udostępniania, czyli tzw. „pierwszej linii frontu”. Oczywiście
ważna  jest  postawa  całego  zespołu  pracowników  biblioteki,  stosunek  zarówno  do
użytkowników, jak i do siebie nawzajem oraz do wspólnych działań. Istotny jest także efekt
długofalowy i zaistnienie w świadomości odbiorców.

Marketing partnerski oznacza realizację strategii kooperacyjnej przez dwie lub więcej
organizacji,  które  realizują  wspólne  strategicznie,  ważne,  konkurencyjne  i  rynkowe  cele
poprzez wykorzystanie swoich zasobów i struktur zarządczych. Rozmiar korzyści jest zależny
od wkładu partnerów oraz stopnia ich zależności [11]. Marketing ten pełni istotną rolę w
przypadku świadczenia usług. Jego fundamenty tworzą:

 koncentracja na pozyskaniu i utrzymaniu użytkownika;

 stała  dwukierunkowa  komunikacja  –  słuchanie  i  obserwowanie  oraz  przepływ
informacji;

 długi okres współpracy nastawionej na powtarzalność usług;
 zaangażowanie całego zespołu biblioteki i najwyższa jakość obsługi;

 rozwijanie  partnera  –  poszerzanie  jego  wiedzy  o  bibliotece  i  przygotowywanie
wspólnie nowej oferty;

 budowanie  więzi  z  różnymi  podmiotami  –  czytelnikami,  wydawcami,  autorami
publikacji.
Do partnerów biblioteki, z którymi może ona budować trwałe więzi, należą: studenci,

pracownicy  naukowo-dydaktyczni,  pracownicy  administracyjni  uczelni,  inni  bibliotekarze,
władze uczelni, media, fundacje i konsorcja biblioteczne, organizacje, sponsorzy oraz inne
biblioteki [11].

Biblioteki  coraz  większą  wagę  przykładają  do  dostępnych,  łatwych  i  przyjaznych
czytelnikowi  stron  www.  Uzyskanie  zdalnego  dostępu  do  zasobów  elektronicznych,
możliwość  zdalnego  zamówienia  i  rezerwacji  zbiorów  papierowych,  sprzyja  uzyskaniu
zadowolenia z szybkości obsługi. Również bazy danych, e-książki i  biblioteki cyfrowe są w
marketingu  partnerskim  istotnym  narzędziem.  Jakie  metody  najlepiej  stosować  w
marketingu  partnerskim?  Najlepiej  te  realizujące  główny  cel  promocyjny,  jak  np.
przekazywanie informacji o zbiorach i usługach biblioteki akademickiej, a więc pokazywanie
nowych  tytułów  (listy  na  stronie  domowej,  wystawy),  budowanie  renomy  biblioteki,
działalność  reklamowa,  nawiązywanie  kontaktów  z  grupą  nauczycieli  szkół
ponadpodstawowych, salony maturzystów, udział w targach edukacyjnych.

Grupą, będącą ważnym partnerem dla biblioteki, są jej pracownicy, kadra naukowo-
dydaktyczna  i  władze  uczelni.  W  budowaniu  z  nimi  partnerstwa  z  pewnością  nie  bez
znaczenia jest wykorzystanie dobrze wykreowanego wizerunku biblioteki i bibliotekarzy, co
jest istotnym warunkiem powodzenia działań rozwojowych, realizacji  celów statutowych i
budowania długofalowych relacji. Ponieważ tworzenie dobrych relacji zaczyna się wewnątrz
biblioteki, dlatego tak ważne jest przekonanie bibliotekarzy, że wewnętrzna ocena usług to
jeden z głównych elementów oceny całej biblioteki [12]. Kadra naukowa uczelni to aktywny
klient, który chce mieć wpływ na zakup baz elektronicznych, książek i czasopism. Umożliwia
to kontakt e-mailowy, zakładka na stronie domowej biblioteki  oraz  intranet.  Do ważnych
narzędzi wspomagających kontakty na linii biblioteka – uczelnia należą również spotkania z



pracownikami.  W  ustalonym  terminie,  dogodnym  dla  obu  stron,  prowadzona  jest
prezentacja  zbiorów  i  usług  adresowanych  do  konkretnej  grupy.  Treść  prezentacji
każdorazowo  jest  dostosowywana  do  specyfiki  jednostki  i  zainteresowań  naukowych  jej
pracowników.  Bezpośredni  kontakt  skłania  do  dialogu,  pomaga  określić  rzeczywiste
oczekiwania  czytelników,  nawiązać  indywidualne  relacje  zachęcające  do  uczestnictwa  w
doborze usług. W trakcie bezpośredniej komunikacji możliwe jest doradztwo w poszukiwaniu
materiałów,  wyborze  źródeł  czy  wręcz  instruktaż  posługiwania  się  nimi.  Aby  nie  tracić
czytelników z tej grupy ważny jest rozwój bibliotek cyfrowych i zdalny dostęp do zbiorów.
Utrudnia  go  niestety  niezadowalający  kontakt  z  pracownikami,  nie  zawsze  chcącymi
umieszczać  materiały  w bibliotece cyfrowej.  Tu działania promocyjne należy kierować do
potencjalnych  autorów  publikacji  w  celu  zachęcenia  ich  do  umieszczenia  w  bibliotece
cyfrowej własnych prac, zwłaszcza skryptów. Partnerstwo z grupą publikujących naukowców
powinno się koncentrować na wprowadzeniu w życie idei Open Access.

Istotnym parterem są także media. Zapraszanie dziennikarzy, udzielanie wywiadów,
pozyskiwanie  sponsorów  i  patronatu  medialnego  dla  imprez  organizowanych  przez
bibliotekę  to  ważne  formy  działania  marketingowego.  Współpraca  z  gazetami  i  radiem
uczelnianym poszerza wachlarz możliwości dotarcia do współczesnego użytkownika, pozwala
na odnalezienie go w domu, akademiku, na uczelni.

Sukces  biblioteki  akademickiej  zależy  od  zaangażowania  w  budowanie  relacji  z
otoczeniem. Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych dla rozwijania koncepcji
marketingu partnerskiego ma dziś pozytywne odbicie w działalności biblioteki uczelnianej.
Jak w świetle tych działań określić czynniki wpływające na wizerunek biblioteki nowoczesnej i
przyjaznej  użytkownikowi?  Wydawałoby  się,  że  w  dobie  wszechobecnego  Internetu  i
komputerów  umiejętności  wyszukiwania  informacji  mają  opanowane  wszyscy.  Badania
mówią jednak o ubogiej wiedzy w zakresie formułowania strategii wyszukiwawczych wśród
uczniów i studentów na kolejnych poziomach edukacji [2, s. 186]. Biblioteki zaczynają więc
być  obecnie  pośrednikami  w  dostępie  do  rzetelnej  wiedzy  utrwalonej  w  formie
elektronicznej.  Z  jednej  strony wspierają edukację informacją elektroniczną o światowym
zasięgu,  z  drugiej  zaś  wiedzą  zgromadzoną  w tradycyjnych  źródłach.  System biblioteczny
zorientowany  na  odbiorcę  powinien  świadczyć  usługi  przyczyniające  się  do  aktywnego
udziału użytkowników w procesie kształcenia kompetencji  informacyjnych.  Promocja tych
kompetencji  jest jednym z głównych zadań  bibliotekarzy. Bibliotekarz musi odgrywać rolę
„nawigatora” w morzu wiedzy, gdyż przeglądając zasoby internetowe niewprawiona osoba
łatwo  może  stracić  orientację,  co  jest  naprawdę  ważne  i  wartościowe,  gdyż  znalezione
materiały  często  mają  charakter  powierzchowny.  Dlatego  biblioteka,  która  chce  stać  się
centrum  informacji  musi  kształcić  bibliotekarzy  w  obsłudze  nowoczesnych  technologii
informacyjnych,  gdyż  aby  kształtować  kompetencje  innych  bibliotekarze  sami  muszą
dysponować wiedzą na temat świadczenia usług elektronicznych.

W  bibliotece  hybrydowej  usługi  tradycyjne  wzbogacane  są  o  obsługę  źródeł
elektronicznych,  które  oferowane  są  coraz  bardziej  kompetentnemu  informacyjnie
użytkownikowi,  szukającemu  wszechstronnej  wiedzy.  Bibliotekarze  zaczynają  więc  być
zaliczani do tzw. „projektantów wiedzy”. Projektowanie informacji obejmuje:

 dostrzeganie potrzeby świadczenia usług informacyjnych;

 zrozumienie, jakiej informacji użytkownik potrzebuje;
 rejestrowanie informacji w pamięci użytkownika;

 wykorzystanie posiadanej wiedzy do rozwiązania problemu [10, s. 136].



Wzrost  zainteresowania  użytkowników  źródłami  elektronicznymi  wpływa  na
różnorodność procesów dystrybucji  informacji,  a tym samym na konieczność świadczenia
nowych usług biblioteczno-informacyjnych: zakup nowych baz danych, meta-wyszukiwarek,
wprowadzanie znormalizowanych standardów katalogowania zasobów cyfrowych itp. Z kolei
bibliotekarz  odgrywa  coraz  częściej  rolę  nauczyciela  kompetencji  informacyjnych,  który
potrafi  rozpoznać  uświadomione  lub  nieznane  potrzeby  użytkowników.  Czego  zatem
oczekują użytkownicy? Chcą:

 nowoczesnych bibliotek z dobrą infrastrukturą techniczno-informacyjną;
 kształcenia i pomocy w rozwijaniu kompetencji;

 dostępu do różnych źródeł;
 marketingu dla lepszego wykorzystania e-zasobów;

 łatwego, 24-godzinnego dostępu do informacji;
 aktywnego i kompetentnego zarządzania informacją;

 wysokiej jakości usług;
 badania i pomiaru satysfakcji użytkowników;

 zindywidualizowanej obsługi;
 pomocy w opanowaniu nowych strategii wyszukiwawczych;

 pomocy przy rzetelnej ocenie informacji.
Jakie zatem będą zadania bibliotekarza? Z pewnością będzie można do nich zaliczyć:

uczenie  czytelników,  marketing  w  polityce  informacyjnej,  tworzenie  nowych  narzędzi
dostępu  do  informacji  oraz  przyswajanie  coraz  to  nowych  rozwiązań  informatycznych.
Ważne też stanie się opanowanie reguł i zasad, takich jak:

 systematyczność, systemowość;

 wiązanie teorii z praktyką;
 podnoszenie efektywności;

 kształtowanie świadomego i aktywnego udziału użytkowników w procesie nauczania;
 preferowanie trwałości i operatywności [10, s. 137].

Kształcenie  kompetencji  informacyjnych  w  oparciu  o  powyższe  zasady  będzie  w
przyszłości kluczowym problemem dydaktyki akademickiej. Wspomagająca rola bibliotek w
nauczaniu oraz kształceniu tych kompetencji, może być skutecznie realizowana jedynie we
współpracy  z  innymi  instytucjami  edukacyjnymi,  które  zyskają  w  bibliotekach
profesjonalnych partnerów.

Biblioteka akademicka powoli staje się miejscem wielowymiarowym, rozwijającym i
stymulującym  do  dalszych  spotkań  czy  poszukiwań.  Zakres  jej  działań  obejmie  bardzo
szczegółową  analizę  potrzeb  użytkowników  i  powiększanie  zasobów  własnych  –
elektronicznych i  drukowanych – we współpracy z innymi bibliotekami (konsorcja).  Nowa
biblioteka „ucząca” rozwijać będzie swoje działania w oparciu o przyjęte strategie, dokładne
plany i kształcenie kompetencji informacyjnych.

Jaki  więc  jest  współczesny  czytelnik?  Z  pewnością  jest  bardziej  anonimowy  niż
dotychczas.  Jest  także  bardziej  samodzielny,  ale nadal  potrzebuje pomocy bibliotekarza i
wskazówek dotyczących strategii wyszukiwania lub rodzaju źródła danych, umożliwiających
szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Uczestnictwo biblioteki w procesie komunikacji
jest  rozumiane  bowiem  jako  pośredniczenie  między  jej  użytkownikami,  a  zasobami
rzeczywistymi i wirtualnymi [8, s. 49]. Wykorzystanie nowoczesnej technologii informacyjnej
wspomaga proces komunikacyjny. Ogólnodostępne narzędzia, serwisy internetowe i nowe
podejście do udostępniania zbiorów: Google, biblioteki cyfrowe, Open Access, repozytoria –
zasadniczo wpłynęły na postawy i zachowania użytkowników bibliotek [8, s. 50]. Zwiększanie



udziału  zbiorów  elektronicznych  w  zasobach  bibliotek  i  rozwój  usług  elektronicznych
implikują  następujące zjawiska,  związane  z  zachowaniem i  oczekiwaniami  użytkowników,
całą przestrzenią informacyjną oraz kompetencjami informacyjnymi:

 szersze  oddziaływanie  biblioteki,  odzyskiwanie  utraconych  użytkowników
korzystających teraz z niej w sposób wirtualny;

 wzrost znaczenia biblioteki jako centrum organizującego dostęp do informacji;
 traktowanie strony domowej jako narzędzia promocji usług;

 wprowadzanie  nowych  usług  zgodnie  z  zapotrzebowaniem  użytkowników  (pokoje
pracy zespołowej, pokoje lub strefa malucha);

 podnoszenie  jakości  usług  i  obsługi  użytkowników  poprzez  wprowadzenie
nowoczesnych technologii informacyjnych;

 pomoc użytkownikowi aktywnemu, współdziałającemu w tworzeniu oferty;
 prowadzenie szerokiego wachlarza szkoleń z zakresu posługiwania się narzędziami

elektronicznymi oraz korzystania z zasobów elektronicznych;
 kształtowanie kompetencji czytelników;

 stworzenie nowej przestrzeni i odpowiednich warunków do pracy w bibliotece (np.
sieć bezprzewodowa Wi-Fi);

 stosowanie szeroko pojętego marketingu (wystawy, ulotki);
 zmiana wizerunku bibliotekarza (menedżera, nawigatora, brokera informacji);

 stworzenie dobrych warunków do edukacji na odległość (e-learning).
Współczesny czytelnik przestał być biernym odbiorcą informacji, a stał się aktywnym

uczestnikiem procesu informacyjnego. Zmiana jego postawy jest także wynikiem działalności
biblioteki,  która  angażuje  go  w  proces  tworzenia  jakości  swoich  usług,  wychodząc  z
założenia,  że  jakość  każdej  usługi  to  efekt  współpracy  dwóch  stron  –  bibliotekarza  i
użytkownika [8, s.  51].  Biblioteka akademicka chcąc zatrzymać czytelnika musi  prowadzić
permanentne  (z  wykorzystaniem  wielu  narzędzi)  badania  satysfakcji  i  potrzeb  swoich
klientów. Współczesna biblioteka akademicka, przekracza bariery komunikacyjne, kształtuje
kompetencje informacyjne i sprawia, że bibliotekarze opanowujący ciągle nowe umiejętności
stają  się  ekspertami  w  swojej  dziedzinie,  nawigatorami  i  nauczycielami  posiadającymi
kompetencje  prakseologiczne,  komunikacyjne,  kreatywne  i  informatyczne.  Edukacja
informacyjna  w  bibliotece  szkoły  wyższej  w  dużej  mierze  zależy  od  współdziałania
pracowników naukowych, studentów i bibliotekarzy. Pomocą służą nowe technologie, dzięki
którym bibliotekarze mogą odzyskać utraconych czytelników. Nadal jednak muszą zmieniać
wizerunek  biblioteki.  Użytkownicy  powinni  ją  postrzegać  jako  miejsce  nauki,  spotkań  i
wartościowy adres cyfrowy.
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Lidia Mikołajuk1

Praktyka bibliotekarska i warsztat naukowy
profesora Janusza Dunina-Horkawicza

Janusz Dunin-Horkawicz należał do grona najwybitniejszych polskich bibliologów, był
prekursorem  badań  nad  literaturą  i  kulturą  popularną.  Pozostawił  po  sobie  ogromny
dorobek  piśmienniczy  obejmujący  zagadnienia  teoretyczne  związane  z  czytelnictwem,
księgarstwem,  bibliofilstwem  oraz  wspomnienia.  Bibliografia  jego  prac  liczy  ponad  300
pozycji i jest świadectwem rozległych zainteresowań i ogromnej wiedzy. W publikowanych
artykułach i książkach można prześledzić ewolucję poglądów ich autora na temat społecznej
roli książki.

Przyszły profesor Uniwersytetu Łódzkiego przyszedł na świat 26 czerwca 1931 r. w
Wilnie  w  rodzinie  lekarzy.  Tam  spędził  dzieciństwo  i  tam  powstał  jego  pierwszy  zbiór
dziecięcych książeczek [22, s. 3]. Po zakończeniu drugiej wojny światowej rodzina Duninów w
ramach  repatriacji  przeprowadziła  się  do  Łodzi.  Z  tym  miastem  Janusz  Dunin-Horkawicz
związał  swoje  życie  prywatne  i  zawodowe.  Tu  uczęszczał  do  prestiżowego  I  Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Mikołaja  Kopernika.  Nie  udało  mu  się  kontynuować  rodzinnej
tradycji, gdyż nie dopuszczono go do egzaminów wstępnych w łódzkiej Akademii Medycznej.
Po edukację na poziomie wyższym wyjechał więc do Lublina, gdzie studiował filologię polską
na Wydziale  Nauk  Humanistycznych  Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego.  Po uzyskaniu
magisterium został zatrudniony w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie spędził 30 lat,
przechodząc wszystkie szczeble zawodowej kariery: poczynając od bibliotekarza na kustoszu
dyplomowanym kończąc. Powierzano mu coraz wyższe stanowiska. Był kierownikiem Sekcji
Dubletów i Druków Zbędnych w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, następnie
stanął na czele tegoż Oddziału (1972), by w końcu zostać dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego (1984-1987).

Równolegle  z  praktyką  bibliotekarską  prowadził  badania  naukowe  w  zakresie
księgoznawstwa i  literaturoznawstwa,  zaś  ich wyniki  publikował  w książkach i  na łamach
ogólnopolskich  czasopism  bibliologicznych,  bibliotekarskich,  literackich,  kulturalnych  i
społecznych.  Zdobywał  kolejno naukowe stopnie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Łódzkiego: w 1968 r. stopień doktora na podstawie dysertacji pt.  Drugi rynek księgarski w
Polsce.  Rzecz  o  wydawnictwach  literatury  jarmarcznej  i  brukowej,  a  w  1983  r.  stopień
doktora  habilitowanego  publikując  pracę  Rozwój  cech  wydawniczych  polskiej  książki
literackiej XIX i XX wieku [22, s. 4].

Jednocześnie  prowadził  wykłady  i  działalność  dydaktyczną  w  Katedrze
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Był promotorem ponad
100 magistrantów, których prace dotyczyły historii książki, ruchu wydawniczego i zagadnień
księgarskich.  W  1990  r.  uzyskał  stanowisko  profesora  nadzwyczajnego  Uniwersytetu
Łódzkiego, zaś w listopadzie 1998 r. Rada Państwa przyznała mu tytuł profesora, a Minister
Edukacji Narodowej stanowisko profesora zwyczajnego.

Prawdziwą  pasją  profesora  Dunina-Horkawicza  było  bibliofilstwo.  Początki  tych
zainteresowań  sięgają  czasów  wileńskich,  gdy  jako  13-latek  zaglądał  do  antykwariatu  w
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poszukiwaniu  książek,  które  pozwoliłby  mu  oderwać  się  od  wojennych  trosk.  „Wówczas
schwyciłem tego bakcyla, można powiedzieć bibliofilskiego…” – pisał [20, s. 81].

Antykwaryczne poszukiwania rozwinęły się u niego w powojennej Łodzi, a miejscem,
które uformowało Janusza Dunina-Horkawicza jako bibliofila okazała się księgarnia „Słowo”
Henryka Maszewskiego. Antykwariat ten, otwarty w sierpniu 1945 r. przy ulicy Piotrkowskiej,
przez blisko 45 lat stanowił ważny punkt na kulturalnej mapie miasta, które do tej pory nie
było zbyt bogate w książki. Razem z powojenną przeprowadzką ludzi do Łodzi przybywały ich
księgozbiory. Antykwariat „Słowo” przyczynił się znacznie do zapełnienia miasta książkami.
Do odwiedzin tego miejsca skłaniała również atmosfera w nim panująca. Właściciel potrafił
wysłuchać nawet dość niezwykłych życzeń swoich gości i wyszukiwał poszukiwane przez nich
pozycje  [6,  s.  89-99].  Janusz  Dunin-Horkawicz  był  stałym  klientem  antykwariatu  od
wczesnych  lat  pięćdziesiątych  XX  w.,  gdy  rozpoczął  studia  polonistyczne.  Po  latach
wspominał: „Jeśli chodzi o ściślejsze związki moje z antykwariatem, to rozpoczęły się one na
dobre  (…)  po  roku  1950.  Zawdzięczam  firmie  kilka  moich  najcenniejszych  nabytków.  Z
czasem zostałem zaakceptowany,  mogłem brać udział  w toczących się rozmowach,  a gdy
zaniosłem mój pierwszy, jeszcze bardzo pokraczny ekslibris, zostałem obdarowany paczką
księgoznaków.  Połknąłem  bakcyla  i  rozpoczęła  się  moja  długotrwała  pasja  graficzna.
Przypieczętowało to naszą2 przyjaźń” [6, s. 94].

Janusz Dunin-Horkawicz wysoko cenił społeczną rolę antykwariatów w uzupełnianiu
zbiorów polskich bibliotek naukowych [7, s. 13]. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
XX  w.  w  antykwariatach  znaleźć  można  było  wiele,  prawie  nowego  materiału
beletrystycznego  i  popularnonaukowego,  który  nie  został  wcześniej  zakupiony  przez
biblioteki.  Egzemplarze  te  były  w  pełni  użyteczne  z  bibliotecznego  punktu  widzenia,  a
ponadto były tańsze o około 20%, co miało ogromne znaczenie przy większych zakupach.
Dunin zalecał  jednak by antykwariusze zacieśniając  więź z bibliotekami,  nie zapominali  o
klientach indywidualnych. Błędy w polityce wydawniczej tamtych lat spowodowały wzrost
cen książek w drugim obiegu, wynikający z braku popularnych tytułów na rynku księgarskim.
Bardzo aktualne wydaje  się  stwierdzenie  Janusza  Dunina-Horkawicza  z  1960 r.:  „Już  dziś
lepsze  zaopatrzenie  księgarni  spowodowało  odpływ  pewnej  kategorii  klientów  z
antykwariatów. Jeśli antykwariaty chcą pozostać żywym środowiskiem – muszą odbudować
swoją pozycję jako źródła taniej książki. Student chętnie zaopatrzy się tutaj w podręcznik,
który w księgarni kosztuje o 30-40 procent drożej. (...) Dobrze zaopatrzony antykwariat może
uchronić nas także przed zbędnymi wznowieniami” [7, s. 14].

Janusz  Dunin-Horkawicz  uważał,  że  istnienie  handlu  antykwarskiego  umacnia
autorytet  książki  w  społeczeństwie,  choćby  dzięki  możliwości jej  sprzedaży.  Biblioteka
domowa daje  poczucie  wartości  nie  tylko  duchowej  czy  intelektualnej,  ale  i  materialnej,
gromadzonych dzieł, a to sprzyja rozwojowi pięknego nawyku kupowania książek.

Znajomości zawiązane w antykwariacie „Słowo” zaowocowały powołaniem do życia,
10 kwietnia 1958 r., Klubu Miłośników Książki, działającego jako sekcja przy Stowarzyszeniu
Bibliotekarzy  Polskich.  Prezesem honorowym został  Jan  Augustyniak  – dyrektor  Miejskiej
Biblioteki  Publicznej,  urzędującym  szefem  –  Michał  Kuna  –  bibliotekarz  Biblioteki
Uniwersytetu Łódzkiego, skarbnikiem zaś antykwariusz Henryk Maszewski. W 1967 r. liczba
członków bibliofilskiej organizacji wzrosła do tego stopnia, że wśród nich dojrzała decyzja o
zorganizowaniu  samodzielnego  Łódzkiego  Towarzystwa  Przyjaciół  Książki.  Janusz  Dunin-
Horkawicz  aktywnie  uczestniczył  w  pracach  stowarzyszenia.  Udzielał  się  przy  organizacji
imprez bibliofilskich i był to nie tylko wkład merytoryczny, ale również praca fizyczna, np.
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przy  organizowaniu  spotkań,  wystaw  i  dbaniu  o  mansardę  bibliofilską3.  Klub,  w  którym
spotykali się łódzcy miłośnicy książek, wymagał wiele troski i pracy, którą dzielili między sobą
jego członkowie [6, s. 67].

Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki w swoim statucie zatwierdzonym w 1967 r.
stawiało  sobie  następujące  cele:  rozwijanie  wśród  najszerszych  warstw  społeczeństwa
zamiłowania  do  książki  dobrej  i  pięknie  wydanej;  poszanowania  dla  druków  mających
wartość  zabytkową,  artystyczną  i  unikatową;  popieranie  i  ułatwianie  kolekcjonerstwa;
współdziałanie  w  ochronie,  opracowaniu  oraz  udostępnianiu  miłośnikom  książki  i
pracownikom nauki wszelkiego rodzaju zbiorów i kolekcji, ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki  Łodzi  i  regionu  łódzkiego;  współpraca  z  łódzkimi  organizacjami  społeczno-
kulturalnymi;  nawiązywanie  i  utrzymywanie  kontaktów  z  organizacjami  krajowymi  i
zagranicznymi o podobnych celach działania [21, s. 5-6]. Janusz Dunin-Horkawicz twierdził
jednak, że postawione cele znacznie odbiegały od realiów życia codziennego tamtych lat i nie
mogły  być  wówczas  w  pełni  realizowane.  W  towarzystwie  skupiało  się  stosunkowo
niezależne środowisko kulturalne, składające się z lokalnych pracowników i znawców książki.
Sprawnie  wypełniano  zadania  samokształcenia,  podczas  odbywających  się  tam  spotkań
dotyczących  książki  i  grafiki,  organizowano  wycieczki  krajowe  i  zagraniczne  oraz  zjazdy
bibliofilów. Ważną część aktywności bibliofilów łódzkich stanowiła działalność wydawnicza.
Wśród druków przez nich firmowanych wymienić można: książki, grafiki, plakaty, zaproszenia
itp.

Jeszcze  zanim  Janusz  Dunin-Horkawicz  rozpoczął  aktywną  działalność  w
stowarzyszeniach  bibliofilskich,  był  już  ukształtowanym  zbieraczem  książek.  W  latach
pięćdziesiątych jego zainteresowania skierowały się ku drukom popularnym. Inspiracją dla
niego okazały się książki Juliana Tuwima Pegaz dęba oraz Cicer cum caule, stanowiące zbiory
grafomańskich  tekstów  zapomnianych  autorów.  Te  kurioza  literackie  poeta  opatrzył
obszernym komentarzem naukowym, co skłoniło młodego Janusza Dunina-Horkawicza do
rozpoczęcia  samodzielnych  poszukiwań  twórczości  prymitywnej.  Były  to  dziełka  masowo
rozpowszechniane i  czytane,  ale  przez bibliotekarzy  lekceważone.  Ponieważ  ta produkcja
sprzedawana  była  zwykle  poza  oficjalną  siecią  księgarską,  nazywano  ją  jarmarczną  lub
brukową.  Składały  się  na  nią:  powiastki  umoralniające  i  pouczające,  śpiewniki,  senniki,
dewocjonalia, powieści zeszytowe oraz literatura pornograficzna.

Początki swych bibliofilskich zainteresowań literaturą tandetną opisał Dunin w swej
sztandarowej pracy  Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce: „Wszystko
zaczęło się od kilku okazów zdobytych przypadkowo w antykwariacie i potraktowanych jako
zabawna ciekawostka. Informacje zawarte na okładkach, reklamy analogicznych zeszytów,
nazwy  «firm  wydawniczych»  tych  kilku  druczków  stanowiły  cenne  ślady.  Nastąpiły  więc
świadome poszukiwania dalszych egzemplarzy zabawnej tandety. Odtąd zaczęła się w moim
życiu  ta  dziwna  epopeja,  której  poszczególne  rapsody  to  wyprawy  po  «złote  runo»  do
antykwariatów, penetrowanie szuflad i składów manufaktury, fenicki handel ze zbieraczami
kuriozów, apelowanie do wszystkich znajomych i nieznajomych” [8, s. 18].

Jego kolekcja literatury tandetnej osiągnęła rozmiar blisko 1000 egzemplarzy i stała
się dla jej właściciela punktem wyjścia do badań nad twórczością popularną. Janusz Dunin-
Horkawicz stworzył typologię i systematyzację wydawnictw brukowych, opisał zastosowane
w nich zdobnictwo [16, s. 195-202], społeczną rolę w kształtowaniu gustów czytelniczych i
stosunek cenzury do poszczególnych nurtów literatury dla  ludu [15,  s.  229-238].  Według
profesora  Dunina  wydawnictwa  popularne  były  jednym  z  elementów  przygotowującym

3 Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki przy ul. Więckowskiego 3.



grunt dla współczesnej kultury masowej. Zaspokajały najprostsze potrzeby czytelników, do
których  docierano  za  pośrednictwem  wędrownych  kramarzy  i  domokrążców,  ulicznych
kiosków czy straganów odpustowych.

Janusz Dunin-Horkawicz uważał,  że ludzie zarażeni pasją kolekcjonerską zwykle nie
ograniczają  się  do  jednego  przedmiotu  czy  kierunku  zbieractwa  [18;  15].  Stąd  w  jego
bibliofilskiej kolekcji obok literatury jarmarcznej znalazł się bogaty zbiór dawnej książki dla
dzieci, zbiór vilnianów oraz ekslibrisy. Zainteresowania właściciela stały się osią, wokół której
powstała kolekcja.

Kolekcjonerska  pasja,  częste  wizyty  w  antykwariacie  „Słowo”  i  kontakty  tam
nawiązane sprawiły, że Janusz Dunin- Horkawicz dowiedział się w 1957 r. o wolnym etacie w
Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.  Przypadło  to w okresie,  gdy z  powodów politycznych
stracił  pracę w PAX-ie. Ponieważ na studiach polonistycznych w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim ukończył specjalizację bibliotekarską, ówczesna dyrektor Biblioteki Uniwersytetu
Łódzkiego Helena Więckowska chętnie go zatrudniła.

Jak pisał Dunin: „Kurs biblioteczny, który miałem na polonistyce bardzo mi pomógł,
jak  również  prywatne  zainteresowanie  książką,  zbieranie  książek,  lubiłem  siedzieć  w
antykwariacie wśród książek. Dość szybko w Bibliotece zauważyła mnie prof. Więckowska i
polubiła. Ona miała taką cechę, że (…) lubiła trochę młodszych ludzi, którzy nie traktowali
biblioteki jako miejsca zesłania, ale jako pewien zawód, o który warto walczyć” [20, s. 20-21].

W ten sposób polonista i bibliofil płynnie przeistoczył się w bibliotekarza-praktyka.
Rozpoczynając ten nowy etap zawodowej kariery obawiał się, że przytłoczony ciężarem prac
usługowych i technicznych, może zatracić uczuciowy stosunek do przedmiotu swojej pracy –
książki [2, s. 238-241]. Dla bibliotekarza bowiem najistotniejsza jest użytkowa jej wartość –
poziom naukowy, walory literackie, dydaktyczne czy poczytność. Materialna postać książki i
jej funkcja społeczna predysponują ją do tego, by stała się obiektem pięknym, estetycznie
wykonanym.  Według  profesora  Dunina  trudno  być  dobrym  bibliotekarzem  bez  choćby
odrobiny bibliofilskiej pasji. Uczuciowy stosunek do książki daje bibliotekarzowi-bibliofilowi
większe  wyczucie  cech  typograficznych,  wyostrza  pamięć  tych  cech  i  ułatwia  ocenę.
Jednocześnie jako profesjonalista nie powinien pomijać naukowych i społecznych wartości
dzieła. Dostrzegał też specjalne obowiązki biblioteki wobec bibliofilstwa. Powinna ona dać
społeczeństwu  możność  zetknięcia  się  z  piękną  książką  poprzez  wystawy  i  prezentacje.
Ważnym zadaniem biblioteki  wobec współczesnych miłośników książki  jest gromadzenie i
udostępnianie  wzorów  pięknych  książek,  papieru,  okładzin,  obwolut  i  ekslibrisów,  które
oddziaływałyby  na  bieżącą  produkcję  wydawniczą.  Biblioteka  powinna  rozbudzać
zainteresowanie  piękną książką,  a  nawet oddziaływać na profil  księgozbiorów domowych
swoich czytelników.

W  Bibliotece  Uniwersytetu  Łódzkiego  Janusz  Dunin-Horkawicz  trafił  do  Działu
Gromadzenia Zbiorów. Mógł tam połączyć obowiązki zawodowe z pasją bukinisty. Odwiedzał
księgarnie i antykwariaty, brał udział w aukcjach, zaglądał do magazynów wielkich bibliotek
warszawskich  i  krakowskich,  oglądał  księgozbiory  pozbawione  właścicieli,  a  nawet  w
pewnym  okresie  penetrował  składy  makulatury  [20,  s.  40-41].  Te  wędrówki  odniosły
pożądany efekt w postaci nowych nabytków do zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, a
przy okazji także do jego prywatnej kolekcji.

Początki jego bibliotekarskiej kariery przypadły na rok 1957, rok po odwilży, kiedy na
uczelniach zaczęto likwidować placówki ideologiczne, gromadzące literaturę propagandową.
Do  zadań  młodego  Dunina  należało  przewiezienie  tych  zbiorów  do  Biblioteki
Uniwersyteckiej.



„W  tym  czasie  dubletami  i  drukami  zbędnymi  zajmowała  się  […]  pani  Apolonia
[Michalska – przyp. – L. M.] Przy likwidacji  jednej z takich placówek dano jej do pomocy
młodą siłę czyli mnie. Trzeba było usunąć księgozbiór zalegający w jakimś akademiku, o ile
pamiętam, przeznaczony dla tych działaczy bez matury, którzy w krótkim czasie musieli stać
się  studentami.  Książki  jeszcze  na  regałach,  trzeba  było  powiązać  sznurkiem  w  paczki  i
przygotować do transportu. W parę godzin uwinęliśmy się z tą robotą – Pani Michalska, siwa
koścista osoba lat około 60. Robota paliła jej się w ręku. Postanowiłem dotrzymać jej kroku.
Usłyszałem wtedy, zapewne pierwszy w mej bibliotekarskiej karierze komplement: «Z panem
to  mogę  pracować».  Potem  przekonałem  się,  że  starsza  pani  […]  nie  znosiła  przede
wszystkim tych, którzy jedynie markowali pracę” [6, s. 107].

Praca w tym dziale wymagała od młodego bibliotekarza dużego wysiłku fizycznego,
ale  przyszły  profesor  nie  ograniczał  się  jedynie  do  mechanicznego  wypełniania  swoich
obowiązków. Towarzyszyła mu też refleksja na temat udoskonalenia procesu przekazywania
druków zbędnych w ramach państwowej sieci bibliotecznej. W świetle Zarządzenia Ministra
Kultury i  Sztuki  z dnia 16 marca 1965 r.  w sprawie międzybibliotecznej wymiany druków
zbędnych,  23 biblioteki  miały  obowiązek  przesyłania  do Biblioteki  Narodowej  co kwartał
partii 100 kart z opisami dubletów. Po wyborze przez Bibliotekę Narodową potrzebnych jej
materiałów,  listę  pozostałych  pozycji  zamieszczano  w  biuletynie,  który  rozsyłano  do
zainteresowanych  bibliotek.  Te  zaznaczały  dezyderaty  i  odsyłały  spisy  do  Biblioteki
Narodowej. Ta z kolei odsyłała karty z powrotem z zaznaczeniem siglów bibliotek, którym
należało wysłać dublety. Ten system budził spore zastrzeżenia Janusza Dunina-Horkawicza,
ze względu na powolny tryb wymiany. Jak oszacował, biblioteka posiadająca zasoby rzędu
10 000  dubletów,  opisując  400  tytułów  rocznie,  była  w  stanie  przekazać  całość  zbiorów
dopiero  w  ciągu  25  lat.  Janusz  Dunin-Horkawicz  postulował  wdrożenie  zasad  aktywnej
polityki w zakresie dubletów i druków zbędnych, w ramach której biblioteki naukowe mogły
swobodnie przyjmować jak i upłynniać dublety. Ponieważ większość tych zasobów stanowiła
makulatura,  Janusz Dunin-Horkawicz uważał,  że biblioteki  nie powinny umieszczać ich na
listach  tytułów  przeznaczonych  do  wymiany,  gdyż  w  ten  sposób  uczestniczące  w  sieci
instytucje stają się dla siebie komisją typującą druki na przemiał. Dzięki temu listy stałyby się
krótsze, a wymiana bardziej wydajna. Proponował również bezpośrednie kontakty między
różnymi  bibliotekami  sieci  z  pominięciem pośrednictwa Biblioteki  Narodowej.  Uważał,  że
gospodarka  drukami  zbędnymi  należy  do  obowiązków  bibliotekarzy  tak  samo,  jak
gromadzenie i udostępnianie zbiorów, a w ocenie pracy placówki powinna być brana pod
uwagę jako jeden z elementów jej działalności podstawowej [9, s. 15-23].

Janusz  Dunin-Horkawicz  początkowo  był  dosyć  krytycznie  nastawiony  do  statusu
zawodu bibliotekarza, wynikającego z niezbyt wysokich perspektyw finansowych. Wkrótce
jednak  zauważył,  że  choć  sam  start  w  tej  profesji  nie  jest  łatwy,  to  po  paru  latach
bibliotekarstwo  oferuje  wytrwałym  relatywnie  dobre  warunki  płacowe.  Tak  wspominał
początki swej pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej: „Był to okres spadku, można powiedzieć,
mojego  prestiżu,  bo  w  PAX-ie  miałem  pensję,  jak  na  tamte  czasy  dość  przyzwoitą.  […]
Pamiętam, że w PAX-ie dostawałem 1500 zł, a tutaj za te same godziny 600 zł! To był maj’57,
ale już we wrześniu miałem etat młodszego bibliotekarza z pensją 1200 zł, czyli prawie tyle,
ile miałem wcześniej” [20, s. 20].

Bibliotekarstwo  oferowało  zróżnicowane  warunki  finansowe  w  zależności  od
zdobytych  kwalifikacji.  Dunin  podawał  przykład  dwóch  pracowników,  rozpoczynających
pracę  zawodową  po  uzyskaniu  świadectwa  dojrzałości.  Jeden  z  nich  ukończył  tylko
najprostszy kurs i na stanowisku bibliotekarza zarabiał około 3 tys. zł. Drugi w tym samym



okresie ukończył studia magisterskie, zdał egzamin na bibliotekarza dyplomowanego i jego
zarobki wraz z dodatkami funkcyjnymi wynosiły około 6 tys. zł.

Janusz Dunin- Horkawicz twierdził, że na całym świecie rola bibliotek wzrasta, a wraz
z nią zapotrzebowanie na wykwalifikowanych fachowców. Jednak zwód ten podlega ciągłym
zmianom. Niegdyś była to domena naukowców i literatów, którzy na marginesie swoich prac
twórczych  czy  badawczych  zajmowali  się  księgozbiorami,  pełniąc  funkcję  bibliotekarzy.
Wśród  nich  można  wymienić  Lelewela,  Mickiewicza  czy  Żeromskiego.  W  XX  w.
bibliotekarstwo stało się zawodem nowoczesnym, mającym swój przedmiot i metody pracy.
Przyszłych  adeptów  bibliotekoznawstwa  uprzedzał,  że  wiedza  uzyskana  podczas  studiów
będzie się starzała, więc będzie trzeba ciągle się dokształcać. W 1975 r. pisał: „Nie można
zakładać  [...],  że  bibliotekarze,  którzy  zaczęli  swą  pracę  zawodową  w  latach
siedemdziesiątych bieżącego wieku, będą pracowali po roku 2000 tymi samymi metodami,
jakimi  dziś  pracują  ich  starsi  koledzy.  Z  całą  pewnością  zajdą  w naszej  pracy  zasadnicze
zmiany, które już narastają. Wykształcenie nowoczesnego bibliotekarza musi go przygotować
do  operowania  maszynami  powielającymi,  do  posługiwania  się  w  pracy  informacyjnej
komputerami,  które  już  dziś  rozpoczynają  służbę  przy  budowie  bibliografii  i  katalogów.
Trzeba będzie także nauczyć się posługiwania nowymi środkami komunikacji  i transportu.
Być  może  maszyny  i  automaty  uwolnią  wkrótce  bibliotekarzy  od  części  żmudnych  prac
manipulacyjnych” [17, s. 209].

Janusz  Dunin-Horkawicz  walczył  z  dyletanckim  przekonaniem,  że  bibliotekarzem
może zostać każdy.  Do pracy w bibliotece XXI  w. nie wystarczą już według niego kultura
osobista i tzw. wiedza ogólna w jakiejkolwiek dziedzinie. Dla właściwego wykonywania tego
zawodu potrzebna jest specjalistyczna wiedza, którą ciągle trzeba uzupełniać. Ogromną rolę
w podnoszeniu zawodowych kwalifikacji dostrzegał w fachowej literaturze, ze szczególnym
uwzględnieniem  czasopism  bibliotekarskich.  Sam  zaś  nie  tylko  był  wiernym  czytelnikiem
krajowych i zagranicznych periodyków fachowych, ale również aktywnym autorem licznych
artykułów.  Na ich łamach wypowiadał  się  o  zadaniach  biblioteki,  która według  niego na
pierwszym miejscu powinna stawiać potrzeby swoich czytelników. Zalecał więc życzliwość w
stosunku do każdego użytkownika, szanowanie jego czasu, stałe łączenie prac wewnętrznych
z usługowymi oraz przedłużenie godzin otwarcia biblioteki. Twierdził, że wszystkie nabytki,
katalogi  i  komputery  konieczne  są  w  bibliotece  o  tyle  o  ile  służą  użytkownikom,  a  nie
poprawiają samopoczucie władz i pracowników [1, s. 27-34]. Narzekał, że przeciwstawianie
interesu  bibliotekarza  i  czytelnika  jest  jedną  z  chorób  bibliotekarstwa,  a  przełamanie
bibliotekarskich nawyków jest bardzo trudne.

Przez jedną kadencję pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Gdy
w 1984 r. rozpoczynał swoje „dyrektorowanie”, planował podjęcie działań zmierzających do
przyspieszenia obsługi czytelnika i poprawienia obiegu informacji w placówce, m.in. przez
likwidację mniej ważnych prac. Jednak opór materii okazał się zbyt duży, a wynik jego starań
niewielki. Uznał się za pokonanego. Po latach wspominał: „Zwyczajnie nie nadawałem się do
takich  działań  typu  organizacyjno-administracyjnego,  co  potwierdziłem  w czasie  swojego
krótkiego  dyrektorowania  BUŁ.  Wolałem  pozostać  prostym  profesorem  w  Katedrze
Bibliotekoznawstwa, nieobarczonym żadnymi biurokratycznymi obowiązkami” [6, s. 67].

Po rezygnacji z funkcji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej objął stanowisko docenta
w Katedrze Bibliotekoznawstwa, z którą współpracował od wielu lat. Działalność dydaktyczną
prowadził początkowo w ramach prac zleconych, a od 1985 r. został w niej zatrudniony na
etacie. Cieszył się już wtedy ogromnym autorytetem w środowisku bibliologicznym, a jego
dorobek badawczy był bardzo bogaty.



Zainteresowania  naukowe  profesora  Dunina-Horkawicza  wynikały  z  wieloletniego
doświadczenia  kolekcjonera  i  miłośnika  książek.  W  swoich  pracach  łączył  znajomość
literatury, sztuki i kultury z zagadnieniami księgoznawczymi, a miejsce i rolę książki opisywał
na tle zjawisk społecznych. Ponieważ pierwszym obszarem jego zbieractwa była twórczość
brukowa, to ona stała się przedmiotem jego pracy doktorskiej Wstęp do literatury świeckiej
drugiego rynku księgarskiego. Na jej podstawie napisał książkę Papierowy bandyta. Książka
kramarska i  brukowa [8], która spotkała się z głośnym odzewem środowiska naukowego.
Autor usystematyzował w niej gatunki twórczości popularnej, wymieniając wśród nich: pieśni
jarmarczne,  ballady  podwórkowe,  senniki,  księgi  magiczne  oraz  powieści  zeszytowe.
Rozważania  teoretyczne  bogato  zilustrował  fragmentami  tekstów  literackich  i  licznymi
ilustracjami.  Same  zaś  utwory  omawiał  w  powiązaniu  z  opisami  konkretnych  publikacji.
Janusz  Dunin-Horkawicz  twierdził,  że  potępianie  literatury  tandetnej  i  odmawianie  jej
wszelkich zasług jest dowodem braku zmysłu historycznego. Tymczasem według niego, drugi
rynek  księgarski,  rozprowadzający  wśród  niewyrobionych  odbiorców  wydawnictwa
popularne,  odgrywał  znaczącą  rolę  w  propagowaniu  czytelnictwa.  Sprawny  kolportaż,
masowość  i  długotrwałość  sprawiły,  że  literatura  ta  miała  licznych  odbiorców.  Książka
ludowa potrafiła przełamywać obojętność wobec słowa drukowanego i wdrażać do nawyku
czytania.  Wielokrotnie  była  pierwszą  lekturą  docierającą  do  ludowego  czytelnika,
dostosowaną do jego poziomu i zainteresowań. Szczególne zaś znaczenie przypisywał Dunin
wydawnictwom  popularnym,  które  ukazywały  się  na  terenach  zagrożonych
wynarodowieniem:  Śląsku  i  Mazurach.  Uważał,  że  nie  można  poznać  pełnych  dziejów
literatury,  książki  i  czytelnictwa bez  wiedzy  o  twórczości  tandetnej  [8,  s.  287-290].  Jego
książka stanowi ważny wkład w rozwój księgoznawstwa, prezentując pomijany przez innych
badaczy obszar literatury tandetnej.

Janusz  Dunin-Horkawicz  nie  ograniczał  się  wyłącznie  do  przedstawienia  płodów
jarmarcznej  muzy,  ale  podjął  się  próby  stworzenia  odpowiedniego  warsztatu
bibliograficznego i programu badań w tym zakresie. W 1970 r.  opublikował w  Studiach o
Książce tekst,  w  którym  starał  się  zakreślić  granice  sztuki  naiwnej  [13,  s.  117-131].  O
zaliczeniu  danego  wydawnictwa  do  nurtu  literatury  tandetnej  decydować  miał,  według
niego, nie tylko autor, tytuł czy treść, ale przede wszystkim forma wydawnicza, wydawca, cel
publikacji  i sposób rozpowszechniania. W artykule ponadto wskazał bibliografie i katalogi,
które  tworzą  warsztat  badaczy  wydawnictw  brukowych.  Kolejnym  wkładem  profesora
Dunina-Horkawicza  w  zakresie  teorii  księgoznawstwa  było  opracowanie  słownika  haseł
związanych  z  książką  i  czytelnictwem  popularnym,  który  zamieścił  w  Rocznikach
Bibliotecznych w  artykule  Książka  i  czytelnictwo  popularne.  Przyczynek  do  polskiego
słownictwa księgoznawczego  [3].  Jego słownik  zawierający  około  120  haseł  poprzedzony
został rozważaniami autora o osobliwości terminologii dotyczącej twórczości tandetnej [3, s.
349-362].  Dysponując  ogromną wiedzą i  szeroko rozbudowanym warsztatem badawczym
Janusz Dunin-Horkawicz zyskał miano współtwórcy nauki o literaturze popularnej [23, s. 34].

Ogromny udział w kształtowaniu teorii księgoznawstwa miała jego praca Rozwój cech
wydawniczych polskiej książki literackiej XIX-XX wieku  [10]. Przedstawił w niej rozwój form
literackiego  przekazu,  które  uzależnione  były  od  potrzeb  czytelniczych  i  jednocześnie  te
potrzeby kreowały w zależności  od poziomu przygotowania intelektualnego różnych grup
społecznych.  Autor  zwrócił  uwagę na społeczny aspekt funkcjonowania książki,  której nie
można opisać w oderwaniu od środowiska,  w którym funkcjonuje.  Książkę uznał  za stały
składnik kultury, podlegający istotnym przemianom i uczestniczący w procesie komunikacji
literackiej. Opisał różne postaci książki polskiej na przestrzeni ponad stu lat. Dunin powiązał



ściśle odbiór tekstu literackiego z jego materialnym nośnikiem. Potencjalny czytelnik może
uzyskać szereg informacji o treści książki na podstawie jej zewnętrznego wyglądu – okładki,
obwoluty,  tytulatury,  papieru,  rodzaju  druku  czy  ilustracji.  Ten  „aparat  orientacji
wewnętrznej” określał zawartość książki i był mocno związany z gatunkami literackimi. W
swej  rozprawie  Dunin-Horkawicz  usystematyzował  pojęcia  przydatne  do  funkcjonalno-
historycznego opisu publikacji oraz proponował kilka modeli dalszych badań. Jego praca ma
charakter encyklopedyczno-przeglądowy, jednak autor miał świadomość, że temat nie został
wyczerpany i na zakończenie stawia postulat zbadania rozwoju cech wydawniczych polskiej
książki literackiej czasów współczesnych.

Nawiązaniem  do  kolekcjonerskiej  pasji  Janusza  Dunina-Hokawicza  była  napisana
wspólnie  z  żoną  Cecylią  książka  Philobiblon  polski  [18],  w  której  autorzy  podjęli  próbę
przedstawienia stanu bibliofilstwa w Polsce po roku 1945. Uwzględnili przy tym miejsce w
kulturze tego zjawiska i przedstawili jego wiele aspektów. Autorzy nie podali jednoznacznej
definicji bibliofilstwa, a zastąpili ją opisem. Bardzo pomocna przy pisaniu pracy okazała się
ich działalność w organizacjach bibliofilskich, krajowych i zagranicznych, liczne kontakty tam
nawiązane oraz odbyte podróże. Książka zawiera wspomnienia i anegdoty charakteryzujące
środowisko  bibliofilów.  Napisana  jest  pięknym,  barwnym  językiem,  który  ułatwia
popularyzację wiedzy o książce. Jej twórcy starali się podać czytelnikom nieco praktycznych
porad  dotyczących  kolekcjonowania  książek.  Opierali  się  na  własnym  doświadczeniu  w
tworzeniu  kolekcji,  jej  porządkowaniu,  konserwacji  i  opracowywaniu.  Publikacja  zawiera
liczne  fotografie,  przedstawiające  reprodukcje  okładek  i  kart  tytułowych  książek
pochodzących  z  bibliofilskiej  kolekcji  autorów oraz ekslibrisów, ulotek,  pamiątek  i  innych
druków.

Rozważania związane z teorią książki jako narzędzia komunikacji  społecznej zawarł
Dunin  w eseju  Książka  na  miarę  człowieka  [4],  który  opublikował  własnym  nakładem w
osobnej broszurze. Uważał go za jeden z ważniejszych swoich tekstów, o czym świadczy fakt,
że ponowił jego publikację kilkanaście lat później w zbiorze Studia o komunikacji społecznej
[11].  We  wspomnianym  eseju  autor  przenosi  punkt  ciężkości  z  twórcy  na  odbiorcę,  do
którego skierowana jest książka. Zwraca uwagę, że druk jako podstawowy nośnik informacji,
jest  jednym  z  narzędzi  umożliwiających  zaspakajanie  potrzeb  ludzkich,  wśród  których
wymienia funkcję informacyjną, kulturotwórczą, estetyczną czy psychologiczną. Uważa,  że
pismo zmienia międzyludzki komunikat w trwały fizyczny przedmiot, który podatny jest na
przenoszenie  w  czasie  i  przestrzeni  [11,  s.  21-22].  Świat  użytkowników  książki,  według
Dunina,  jest  bardzo  zróżnicowany  i  podlega  wielu  przemianom.  Siłą  książki  jest  jej
wielowiekowa tradycja, stąd przypuszczenie, że to narzędzie przekazu myśli  jeszcze długo
będzie miało swoich odbiorców i nie ustąpi miejsca nośnikom elektronicznym.

W tekście Ucztująca małpa, czyli czy należy jeść przy czytaniu Janusz Dunin-Horkawicz
przedstawił swe refleksje o sposobie korzystania z książek [12]. Drukowane słowo uważał za
najbardziej  sprawne  narzędzie  komunikacji  społecznej,  ale  wszystko  to,  co  utrudnia  i
usztywnia  kontakt  z  nim  powinno  być  według  niego  eliminowane.  Historia  kontaktu
człowieka  z  książką  jest  dziejami  wyzbywania  się  różnych  ograniczeń  i  nawyków
formalizujących ten stosunek.  Czytanie  w podróży,  plenerze czy  łóżku jest  już  społecznie
akceptowane.  Janusz  Dunin-Horkawicz  zadaje  pytanie,  czy  książka  może  zjawić  się  przy
zastawionym stole?  „Na hasło  «Nie  czytaj  przy  jedzeniu» powinniśmy spojrzeć  z  wielkim
dystansem.  Kiedy  jesteśmy  sami,  kiedy  dumamy  nad  zagadnieniami  filozoficznymi  czy
czytamy podniecający romans, dobrze jest sobie coś pochrupać, co wzmocni nasze odczucia.
Sądzę, że wolno to robić nawet w czytelni bibliotecznej, która wówczas przestanie być zimną,



obcą  przestrzenią.  Jeśli  nie  wchodzi  w  rachubę  zniszczenie  wartościowej,  zwłaszcza  nie
naszej książki i nie obraża to postronnych, nie musimy odczuwać wyrzutów sumienia, nawet
jeśli położymy publikację obok talerza zupy” [12, s. 12].

Według Dunina książka  towarzyszyć  może człowiekowi  w każdej  sytuacji.  W 2002
roku opublikował  WC Book: Książka klozetowa do rozweselania i  refleksji [14],  która była
wielkim  zaskoczeniem  dla  środowiska  bibliotekoznawców,  według  samego  autora  zaś
stanowiła uzupełnienie jego zainteresowań teoretycznych. Zgodnie z jego przekonaniem, że
każda książka niezależnie od tekstu ma wpisaną formę, adresata oraz sposób i miejsce użytku
[19, s. 26] ta pozycja należała do nurtu literatury popularnej i przeznaczona była do lektury w
wiadomym miejscu. Składają się na nią krótkie żarty i  luźne myśli  uzupełnione rysunkami
Andrzeja  Czeczota.  Celowym  zabiegiem  jest  brak  numeracji  stron,  by  lekturę  krótkich
tekstów można  było przerwać w dowolnym momencie  i  wrócić  do nich przy  następnym
posiedzeniu. Nieprzypadkowo również książka została wydrukowana na twardym papierze,
aby  nie  prowokowała  nikogo  do  wykorzystania  jej  w  innym  celu.  Kolejnym  nietypowym
efektem edytorskim jest wydłużony format i łańcuszek przewleczony przez dziurkę zrobioną
w bloku książki, co w zamierzeniu twórców miało wywoływać skojarzenia z toaletą. Pomysł
stworzenia  tej  oryginalnej  publikacji  narodził  się  pod  koniec  lat  sześćdziesiątych  i  przez
ponad 30 lat  Janusz  Dunin-Horkawicz  przymierzał  się  do jego realizacji.  Na krótko przed
ukończeniem projektu  planował  podpisanie  się  pod  nim  pseudonimem  w  obawie  utraty
autorytetu środowiska naukowego. We wcześniejszych swoich pracach publikował badania
naukowe dotyczące  kultury popularnej,  tym razem zaś  wcielił  się  w rolę  autora.  Było to
spełnienie jego marzeń, nie mógł więc ukryć się za pseudonimem.

Dorobek  Janusza  Dunina-Horkawicza  jest  ogromny.  Zasygnalizowano  więc  tylko
niektóre  obszary  jego  zainteresowań.  Uważany  jest  za  prekursora  badań  literatury
popularnej, którą opisał w swej sztandarowej pracy Papierowy bandyta: książka kramarska i
brukowa w Polsce [8]. Temat ten rozwijał w kolejnych swoich artykułach, a inni badacze tego
zagadnienia  powoływali  się  na  niego  i  prosili  go  o  konsultacje  m.in.  przy  opracowaniu
Słownika Literatury Popularnej.

Książka stanowiła przedmiot jego zainteresowań i uczuć. Potrafił połączyć bibliofilską
pasję  z  praktyką  bibliotekarską  i  pracą  badawczą.  Będąc  właścicielem  ogromnej  kolekcji
bibliofilskiej,  posiadał  rozległą  wiedzę  o  dziejach  edytorskich  rozmaitych  utworów.  Jego
teksty uświadamiają nam, jak ogromną posiadał znajomość świata,  książek i  czytelnictwa.
Zwracają uwagę, że książka nie może funkcjonować w oderwaniu od czytelnika, do którego
jest skierowana. Wiele jego wypowiedzi dotyczyło przyszłości książki i czytelnictwa. W 1973
r. w artykule  Książka przyszłości [5] podjął  próbę prognozowania:  „Można się spodziewać
przyszłości domowych mini-komputerów encyklopedii, bądź samoistnych, bądź co bardziej
prawdopodobne,  podłączonych  do  ogólnej  sieci  informacji.  Ale  i  w  tym  wypadku
prawdopodobnie  czytelnik  będzie  wolał,  tak  jak  dotychczas,  otrzymywać  do  ręki  tekst
powielony na kartach, które będą tworzyły nowe, rosnące ad hoc książki – zbiory informacji
encyklopedycznych,  słownikowych,  bibliograficznych,  ułożonych  według  prywatnego
programu odbiorcy. Jest to już możliwe, albo prawie możliwe” [5, s. 184].
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Justyna Krakowiak1

Sylwetki wybitnych bibliotekarzy warmińskich XIX i XX wieku

Tematem niniejszego rozdziału jest próba przybliżenia postaci trzech bibliotekarzy
szczególnie  zasłużonych  dla  regionu Warmii  i  Mazur.  Zakres  chronologiczny  działalności
tych  osób  obejmie  swym  zasięgiem  lata  dziewięćdziesiąte  XIX  w.  aż  do  schyłku  lat
dziewięćdziesiątych wieku XX.  Ich działalność była znamienna dla każdego z okresów, w
których  żyli.  Lata  1890-1900  to  czas  aktywnej  pracy  Franciszka  Szczepańskiego.  Emilia
Sukertowa-Biedrawina najintensywniej udzielała się po II wojnie światowej, prawie do lat
siedemdziesiątych  XX  w.,  natomiast  działalność  Jana  Wróblewskiego  zakończyła  się  w
latach  dziewięćdziesiątych  ubiegłego  wieku.  Istnieje  wiele  opracowań  i  artykułów
dotyczących tych osób, pisali o nich między innymi: Andrzej Wakar [4, s. 387], Jan Chłosta
[4], czy Wojciech Wrzesiński [1, s. 347-356], warto jednak szerzej przedstawić sylwetki tych
wybitnych bibliotekarzy na łamach niniejszej książki.

W latach  dziewięćdziesiątych  XIX  w.,  kiedy  Franciszek  Szczepański  rozpoczął  swą
aktywność,  obszar  Prus  Wschodnich zamieszkiwały  trzy  narodowości:  niemiecka,  polska
oraz litewska [2, s.  821]. Społeczność pod względem językowym i etnicznym podzielona
była  na  polską  i  niemiecką.  Trwała  zakrojona  na  szeroką  skalę  akcja  germanizacyjna,
obejmująca swym zasięgiem wiele dziedzin życia: kościół, gospodarkę, szkolnictwo, prasę.
Polska część społeczeństwa, aby sprawnie funkcjonować, zmuszona była do posługiwania
się  językiem  niemieckim,  ponieważ  w  urzędach  i  szkołach  wymagano  jego  znajomości.
Założenie  Gazety  Olsztyńskiej [4,  s.  106],  nad  którym  pracował  z  sukcesem  również
Szczepański, było jednym z wielu narzędzi do walki przeciwko przymusowemu zniemczaniu
mieszkańców Warmii i Mazur. Co istotne, w tym czasie nastąpił szybki rozwój sieci dróg i
linii  kolejowych.  Łączność  kolejowa z  dobrze  rozwiniętymi  ośrodkami  przemysłowymi  w
Niemczech,  wciągnęła  mieszkańców  w  ogólnoniemiecki  rynek  handlu  i  pracy.  Znacznie
wzmogło  to  znaczenie  oświaty  powszechnej,  w  tym  wypadku  niemieckiej.  Proces
germanizacyjny zatem, dotąd mało skuteczny, zaczynał nabierać realnych kształtów.

W  walce  z  germanizacją  ważne  miejsce  zajmowała  działalność  kulturalna  i
oświatowa oraz wychowanie młodego pokolenia w duchu narodowym. Bardzo istotną rolę
w  podtrzymywaniu  języka  polskiego  odgrywał  kościół.  Kiedy  w  latach  1871-1878  rząd
Bismarcka  [3,  s.  60]  wydał  kościołowi  walkę,  tzw.  Kulturkampf  [3,  s.  341],  na  ludności
wiosek i  miasteczek warmińskich wywarło to ogromne wrażenie.  Represje wobec księży
oraz  ingerencja  rządu  w  sprawy  kościoła  wywołały  wśród  rodzin  żarliwie  katolickich
prawdziwe  poruszenie.  Nic  dziwnego  zatem,  że  gazety  polskie  napływające  z  innych
regionów, znajdowały tu czytelników. Podejmowane były i aktywnie wspierane poczynania
mające  na  celu  tworzenie  bibliotek  i  czytelni.  Największe  zasługi  na  tym  polu,  położył
Franciszek  Szczepański  z  Lamkowa,  urodzony  28  sierpnia  1842  r.  [20,  s.  590],  który
angażował  się  w organizowanie  wieców o przywrócenie  w szkołach języka  polskiego,  a
także  w  działalność  polityczną.  W  1890  r.  Szczepański  wszedł  w  skład  Tymczasowego
Komitetu Wiecowego [5], który wysunął jego kandydaturę na polskiego posła z Warmii do
parlamentu  Rzeszy  [20,  s.  591]. Największy  sukces  osiągnął  jednak  na  polu  rozwoju
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czytelnictwa  ludowego,  piastując  urząd  delegata  na  Warmię  Towarzystwa  Czytelni
Ludowych w Poznaniu  [18,  s.  53].  W swej  działalności  skupiał  się  głównie  na  sprawnej
organizacji i dobrym funkcjonowaniu sieci bibliotecznej. Bardzo cenił rolę polskiej książki w
krzewieniu  ducha  narodowego.  Jego  wielką  zasługą  było  przede  wszystkim  to,  że  ze
swobodnie funkcjonujących, małych księgozbiorów zorganizował doskonale działającą sieć
biblioteczną.  Utworzył  osiem okręgów,  na  czele  których  ustanowił  swoich  zastępców  –
subdelegatów oraz wyznaczył bibliotekarzy. W 1897 r. na terenie całych Prus Wschodnich
znajdowało  się  sześćdziesiąt  sześć  bibliotek.  Była  to  najgęstsza  sieć  w  całym  okresie
działalności bibliotek ludowych na Warmii [20, s. 598].

Szczepański szczególną uwagę zwracał na sposób zaopatrywania bibliotek w nowe
książki. Dbał, by bibliotekarze sporządzali dokładne spisy posiadanych tytułów po to, aby
nie przysyłano im tych, które już mają w swych księgozbiorach. Wymagał również, aby raz
w roku czytelnicy zwracali książki w celu przekonania się, w jakim stanie się one znajdują.
Nalegał,  aby szanowano książki,  domagał  się uiszczania opłat za egzemplarze zniszczone
lub  zagubione.  Zabiegał  również  o  pewien  rodzaj  rejonizacji  czytelni,  aby  poszczególni
czytelnicy należeli do określonych placówek. Zachęcał też do zakładania nowych bibliotek
oraz do prenumeraty Gazety Olsztyńskiej. Na jej łamach mógł publikować swoje postulaty i
apele.  Ogłaszał  wytyczne,  jak  należy  uchronić  się  przed  rewizjami  i  jakie  książki  należy
usunąć z księgozbioru, gdyż są zakazane. Informował o posiadanych przez siebie drukach i
formularzach,  które  potem  rozsyłał  do  bibliotek  wedle  zapotrzebowania.  Uważał,  że
powinno  się  go  informować  o  wszelkich  zmianach,  takich  jak  np.  zamiar  zatrudnienia
nowych bibliotekarzy.

Szczepański  koncentrował  się  również  na  sprawach  finansowych.  Warunkiem
sprawnego  funkcjonowania  i  dalszego  rozwoju  Towarzystwa  Czytelni  Ludowych  były
składki  członków oraz  datki  dobrowolne.  Dlatego  na  łamach  Gazety  Olsztyńskiej często
pojawiały się apele nawołujące do ofiarności. Argumentował w nich, jak ważną rzeczą jest
czytelnictwo,  nie  tylko  dla  dorosłych,  ale  również  dla  dzieci.  Uważał,  że  systematyczne
czytanie  polskich  książek  pielęgnuje  język  ojczysty,  że  jest  wręcz  niepatriotycznym  nie
dawać składek na cel tak szlachetny. Porównywał nawet Warmię z innymi regionami Polski,
zarzucał wydawanie pieniędzy na zbytki i posuwał się nawet do tego, aby nie wypożyczać
książek tym czytelnikom, którzy nie płacili [20, s. 600].

Szczepański  za  pomocą  książki  chciał  oddziaływać  na  ludność,  aby  budzić  i
zachowywać świadomość narodową. Zachęcał bibliotekarzy do działania, gdyż to od nich w
dużej  mierze  zależała  aktywność  czytelnicza  mieszkańców.  Uważał,  że  jest  to  jedyny
sposób, aby Polacy nie zapomnieli mowy ojczystej i nie zaprzestali być Polakami. Książkę
polską  uważał  Szczepański  za  broń przeciw zniemczeniu,  gdyż  zachowanie  narodowości
wiązał z utrzymaniem języka ojczystego.

Szczepański angażował się również w rozwój bibliotekarstwa ludowego. W 1894 r.
tylko on posiadał na Warmii wszystkie numery Gazety Olsztyńskiej, która była narzędziem
walki  z  germanizacją.  Jego  działalność  była  dowodem  emancypacji  chłopstwa
warmińskiego, świadectwem, że chłopi warmińscy ujmują w swe ręce zadanie obrony praw
narodowych. Znany był również z organizowania i  patronowania licznym wiecom [17, s.
98].  Niestety,  w sprawie zachowania języka polskiego w szkołach niewiele udało mu się
zrobić,  ponieważ  rezultaty  większości  jego  działań  w dużej  mierze  uzależnione  były  od
warunków  politycznych.  Nie  uzyskał  również  mandatu  poselskiego.  Jednakże  jego
działalność propagująca czytelnictwo wśród polskiej ludności przyniosła znakomite efekty.
Nie  była  to  jednorazowa  akcja,  lecz  długoletnia,  ciężka  praca,  która  zaowocowała



sukcesem. Dzięki Franciszkowi Szczepańskiemu czytelnictwo książki polskiej objęło szerokie
warstwy polskiej  ludności,  co jest  bezsprzeczną zasługą w dziele  budzenia i  utrzymania
świadomości  narodowej  Warmiaków.  W 1900 r.  właściwie  kończą  się  ślady  działalności
bibliotekarskiej  Szczepańskiego  [20,  s.  609]. Wiadomo,  że  nie  zerwał  kontaktu  z
Towarzystwem  Czytelni  Ludowych,  jednakże  był  to  już  udział  bierny.  Wiązało  się  to
zapewne z jego niedomaganiami fizycznymi. Zmarł 4 lipca 1907 r. Po jego śmierci zabrakło
sprawnego kierownictwa –  znacznie  zmniejszyła  się  liczba czytelni,  przeprowadzano też
częste rewizje księgozbiorów, co znacznie zniechęcało bibliotekarzy do pracy. Jednakże po
plebiscycie ruch czytelniczy znowu uległ wzmożeniu.

Można  zaryzykować  stwierdzenie,  iż  kontynuatorką  pracy  Franciszka
Szczepańskiego  na  Warmii  i  Mazurach  była  Emilia  Sukertowa-Biedrawina.  Na  uwagę
zasługuje  fakt,  że  nie  urodziła  się  na  Mazurach.  Jej  rodzinnym  miastem  była  Łódź.  Z
problematyką  mazurską  zetknęła  się  po  raz  pierwszy  dopiero  w  roku  1919  [15,  s.  7].
Mieszkając  w  Warszawie  obracała  się  wśród  tamtejszej  inteligencji  wyznania
ewangelickiego,  która  to  współpracowała  z  Plebiscytowym Komitetem Mazurskim [6,  s.
311].  Wtedy  właśnie  Sukertowa-Biedrawina  całkowicie  oddała  się  pracy  dla  Mazurów  i
pozostała jej wierna do końca życia [15, s. 25].

Lata powojenne były bardzo trudnym okresem dla Olsztyna. Napływała tu ludność z
wielu stron,  bardzo zróżnicowana pod względem kulturowym i  językowym. Miasto było
opustoszałe, brakowało w nim zarówno rzemieślników, jak również ludzi wykształconych.
Utworzenie instytucji zrzeszającej ludzi nauki i kultury było bardzo potrzebne. W 1945 r.
utworzono w Olsztynie Instytut Mazurski [14, s. 8]. Na szczególną uwagę zasługuje praca
Sukertowej-Biedrawiny  nad  kompletowaniem  księgozbioru  dla  tej  placówki.  W  myśl
założeń statutowych Instytut miał spełniać rolę organizacji koordynującej pracę badawczą i
popularyzacyjną nad regionem oraz prowadzić muzeum. Do jego zadań należało również
założenie  i  utrzymywanie  biblioteki.  Sukertowa-Biedrawina  otrzymała  z  Ministerstwa
Oświaty zezwolenie na zbieranie książek w poniemieckich składnicach i wtedy rozpoczęła
poszukiwania  [15,  s.  102].  Książki  zbierała  wszędzie,  w  opuszczonych  domach  i  na
strychach.  Wiele  z  nich  przedstawiało  znaczną  wartość,  jak  np.  egzemplarz  słownika
Mrongowiusza  z  1835  r.  [11,  s.  197].  Odnalazła  również  pierwsze  wydanie  Brewiarza
Kromera z przełomu XVI i XVII w. [3, s. 327]. Był to jedyny egzemplarz w Polsce i jeden z
trzech istniejących na świecie [10, s. 242]. Po przeszukaniu wszelkich zakamarków Olsztyna
zaczęła zbieranie w innych miastach. Było to bardzo trudne zadanie. Większość czynności
związanych z wybieraniem i  zwożeniem książek wykonywała sama,  ponieważ brakowało
rąk do pracy, transportu i magazynów. A trzeba było się spieszyć, niezabezpieczone książki
niszczały i były rozkradane.

Sukertowa-Biedrawina  systematycznie  kontynuowała  swe  działania.  Jeździła  do
Morąga,  Ostródy,  Kętrzyna,  Braniewa i  Szczytna.  Zbierała  nie  tylko  książki,  ale  również
cenne  akta  kościelne,  dokumenty  i  starodruki.  Z  zalanej  piwnicy  zamku szczycieńskiego
własnoręcznie wyłowiła kilkaset cennych woluminów [15, s. 105]. Bardzo wielu książek nie
udało  się  odzyskać,  liczne  cymelia  zostały  wywiezione  do  Warszawy  i  Krakowa,  lub
sprzedane na targowisku.  Jej  wielką zasługą jest  odzyskanie spuścizny po Michale Kajce
[11,  s.  125].  Były  to  cenne  rękopisy,  druki,  jak  również  książki  pochodzące  z  Biblioteki
Towarzystwa Czytelni Ludowych, którą prowadził Kajka. Znajdowało się tam również wiele
rękopisów jego wierszy, korespondencja oraz liczne egzemplarze prasy polskiej. W 1948 r.
urzędowo przekazano to wszystko Instytutowi Mazurskiemu.



Zbierane  przez  Sukertową-Biedrawinę  materiały  nieustannie  powiększały  zasoby
biblioteki  naukowej w Olsztynie,  która dzięki  jej  zaangażowaniu w 1948 r.  liczyła  około
pięciu  tysięcy  egzemplarzy.  Zbiory  miały  stanowić  warsztat  badawczy  dla  wszelkich
tematów  dotyczących  Warmii  i  Mazur.  Znajdowało  się  w  nich  bardzo  wiele  cennych
starodruków polskich i  niemieckich, kancjonały polskie drukowane w Prusach w XVIII  w.
oraz  komplety  wielu  niemieckich  czasopism  naukowych.  Sukertowa-Biedrawina  zebrała
również polskie czasopisma z XIX i XX w. Z uwagi na brak funduszy i wykwalifikowanych
bibliotekarzy,  księgozbiór  był  tylko  inwentaryzowany,  gdyż  na  katalogowanie  nie  było
czasu.

W tym  czasie  w Olsztynie  funkcjonowało  około  dziesięciu  bibliotek  [10,  s.  200].
Wszystkie  musiały  być  tworzone  od  podstaw,  ponieważ  zbiory  przedwojenne  zostały
rozkradzione,  zniszczone lub znajdowały się  w bardzo złym stanie.  Biblioteka,  dla której
Sukertowa-Biedrawina pozyskiwała książki, była pierwszą naukową placówką w Olsztynie.
Ponieważ  brakowało  wykwalifikowanych  bibliotekarzy,  wszystkie  prace  związane  z
gromadzeniem  oraz  wstępnym  opracowaniem  wykonywała  samodzielnie.  Oprócz  tego,
pełniła też funkcję sekretarza generalnego Instytutu, dyrektora rady naukowej, zajmowała
się pracami organizacyjnymi i administracyjnymi oraz prowadziła wykłady i pisała. Tworzyła
opracowania naukowe i popularnonaukowe, napisała ich ponad osiemset, z czego ponad
czterysta przed 1939 r. Współpracowała też z licznymi czasopismami w kraju i za granicą.

Omawiając  sylwetkę  Sukertowej-Biedrawiny  nie  sposób  pominąć  jej  udział  w
tworzeniu i wydawaniu kwartalnika regionalnego Komunikaty Mazursko-Warmińskie [4, s.
180].  Powstanie  czasopisma  dawało  ogromne  możliwości  środowisku  naukowemu
Olsztyna. Umożliwiało historykom z całej Polski, jak również młodym, którzy interesowali
się  Warmią i  Mazurami,  publikowanie wyników badań dotyczących problemów regionu.
Odkąd w 1958  r.  Sukertowa-Biedrawina  została  przewodniczącą  komitetu  redakcyjnego
[15,  s.  139],  redagowanie  kwartalnika stało się  jej  największą pasją.  Pilnowała nie tylko
spraw merytorycznych, zajmowała się również problemami natury technicznej.

Mimo tak  wielu  obowiązków Sukertowa-Biedrawina nadal  starała  się  powiększać
księgozbiór  i  dbała  o  polepszenie  warunków  pracy  naukowej.  W  tym  czasie  książki
napływały  do  biblioteki  głównie  drogą  kupna  w  antykwariatach.  Uruchomiono  również
szeroką  wymianę,  co  w  znacznym  stopniu  powiększyło  zasób.  W  1960  r.  biblioteka
posiadała ponad 15 tys. tomów [15, s. 140].

Warto wspomnieć, jak ważne były dla niej problemy mazurskie i jak niestrudzenie
zabiegała  o  pamiątki  polskości  na  Mazurach.  Bardzo  aktywnie  zaangażowała  się  w
tworzenie muzeum mazurskiego. Niestety na skutek niedbalstwa firmy budowlanej  oraz
nieuczciwości  robotników,  przepadły  prawie  wszystkie  pamiątki  po  Michale  Kajce.
Wówczas Sukertowa-Biedrawina pojechała do domu Kajki, gdzie miało powstać muzeum,
aby sprawdzić co się stało i interweniować u miejscowych władz.

W styczniu 1960 r., w dzień 73. rocznicy urodzin działaczki, obchodzono podniosły
jubileusz czterdziestolecia jej pracy publicystycznej i naukowej. Uroczystość była dowodem
wielkiego uznania olsztyńskiego środowiska naukowego za jej poświęcenie i pracę. Przed
odejściem na emeryturę współpracowała jeszcze z nową placówką naukową w Olsztynie –
z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Była honorowym członkiem
Polskiego  Towarzystwa  Historycznego  [7,  s.  179],  przyznano  jej  również  wiele  ważnych
odznaczeń, m.in.: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Komandorski [15,  s.
130]. Była  członkiem  wielu  towarzystw  naukowych,  kulturalnych  i  oświatowych.



Powszechnie  lubiana  i  szanowana,  w  ciągu  wielu  lat  systematycznej  i  oddanej  pracy,
wielokroć spotykała się z wyrazami i dowodami uznania. Zmarła w grudniu 1970 r.

Ostatnią z prezentowanych sylwetek bibliotekarzy warmińskich jest Jan Wróblewski,
historyk  i  pasjonat  dziejów  książki,  bibliotekarz  i  naukowiec,  który  całe  swoje  życie
poświęcił  sprawom  książki  na  Warmii  i  Mazurach.  Urodził  się  13  czerwca  1926  r.  w
Filipowie,  w ówczesnym powiecie  suwalskim.  Po  ukończeniu szkół,  w 1949 r.  rozpoczął
pracę nad upowszechnianiem książki. W tym czasie biblioteki na Warmii i Mazurach były
tworzone od podstaw, w bardzo trudnych warunkach i przy braku dostatecznych środków.
Wróblewski swe doświadczenie zawodowe i dydaktyczne zdobywał w różnych instytucjach,
mających  na  celu  rozpowszechnianie  i  propagowanie  książki.  Początkowo  prowadził
niewielki  punkt  biblioteczny  we wsi  Nierośno [12,  s.  427],  gdzie  pracował  również jako
nauczyciel  języka  polskiego.  Następnie  kierował  wydziałem  kultury  w  Piszu,  a  potem
biblioteką powiatową.  Był  też  wizytatorem bibliotek w Wojewódzkiej  Radzie  Narodowej
[16] oraz instruktorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Olsztynie.

Kiedy rozpoczął pracę w bibliotekarstwie publicznym, nie ograniczył się jedynie do
prac bibliotecznych. Jego zainteresowania wiązały się z teraźniejszością książki na Warmii i
Mazurach, ale też sięgały do czasów, kiedy polska książka była symbolem walki o narodowe
przetrwanie. Zaangażował się w systematyczne badania nad współczesnym czytelnictwem
w  bibliotekach  publicznych  i  na  ten  temat  napisał  swą  pracę  magisterską  [13].  Praca
zawodowa i pierwsze badania nad funkcjonowaniem bibliotek publicznych zainspirowały
Wróblewskiego  do  podjęcia  aktywności  naukowej.  Wnikliwie  interesował  się
organizowaniem  i  utrzymywaniem  bibliotek  we  wsiach  i  miasteczkach  Warmii  i  Mazur
podczas zaborów oraz przed drugą wojną światową. Z setek rozmów, tysięcy dokumentów
i  sprawozdań  powstała  bardzo  cenna pozycja  Biblioteki  polskie  na  Warmii,  Mazurach  i
Powiślu  w latach  1881-1939  [19].  Publikacja,  jak  autor  sam  zaznaczył  we  wstępie,  jest
jedynie próbą pokazania działalności bibliotek polskich w wymienionych w tytule regionach
i  ich  związkach  z  bibliotekarstwem  w  kraju.  Skupiał  się  na  zbieraniu  tych  fragmentów
wiedzy, które nie są znane szerszemu ogółowi społeczeństwa ani historykom, a są ważnym
elementem  kultury  polskiej.  W  obszarze  zainteresowań  Wróblewskiego  znalazły  się
również  losy  książki  polskiej  w  zaborze  niemieckim.  Analizował  archiwa  polskie  i
niemieckie, dokumenty oraz prasę. W wyniku tej ogromnej pracy wydał w 1975 r. obszerną
rozprawę pt. Polskie biblioteki ludowe w zaborze pruskim na terenie Rzeszy Niemieckiej w
latach 1843-1949 [21]. Książka ta została wydana przez Ośrodek Badań Naukowych im. W.
Kętrzyńskiego w Olsztynie.

W  międzyczasie  Wróblewski  opublikował  wiele  artykułów  w  prasie  codziennej  i
naukowej oraz wygłaszał liczne odczyty. Jego dorobek jest niewątpliwie prekursorski w tej
dziedzinie.  Prace  naukowe  prezentują  bowiem  prawie  stuletnią  historię  polskiego
bibliotekoznawstwa oświatowego na terenach zajętych przez Niemcy. Autor był zmuszony
przezwyciężać  ogromne  trudności  związane  z  brakiem  archiwów,  publikacji  oraz
świadomym niszczeniem dokumentów polskości  przez Niemców. Specyficzną cechą tych
opracowań jest powściągliwość interpretacyjna autora – Wróblewski materiały gromadził i
opisywał,  jednak  był  niezwykle  ostrożny  w  formułowaniu  wniosków.  Dlatego  jego
publikacje  przynoszą  tyle  wartościowej  wiedzy  o  roli  i  miejscu  polskich  placówek
bibliotecznych.  W  znaczący  sposób  wzbogacają  one  polskie  piśmiennictwo
bibliotekoznawcze.

Ważna  jest  również  praca  Wróblewskiego  jako  zwykłego  bibliotekarza.  Był
organizatorem  i  kierownikiem  Zakładu  Bibliotekoznawstwa  w  Wyższej  Szkole



Pedagogicznej  w  Olsztynie  [4,  s.  423].  Głównym  przesłaniem  pracy  pedagogicznej
profesora Wróblewskiego było wychowanie młodzieży w duchu przywiązania do regionu i
ziemi, na której się wychowała. Uważał, że dobry bibliotekarz powinien być emocjonalnie
związany ze swym regionem i znać jego potrzeby.

W  1961  r.  z  jego  inicjatywy  po  raz  pierwszy  obchodzono  w  Olsztynie  Dzień
Bibliotekarza  [10,  s.  271].  Przedsięwzięcie  to  zapoczątkowało  organizowanie  Dni
Bibliotekarza w kolejnych latach, a olsztyńską koncepcję przejął Zarząd Główny SBP [8, s.
279]  oraz  środowisko  bibliotekarzy  w  całym  kraju.  Święto  stało  się  okazją  do  spotkań
bibliotekarzy różnych typów bibliotek.

Przez wiele lat profesor aktywnie uczestniczył w życiu naukowym i organizacyjnym
historyków  książki  i  bibliotek  w  kraju  i  za  granicą.  Należał  do  licznych  stowarzyszeń  i
organizacji  naukowych.  Otrzymał  również  wiele  ważnych  odznaczeń,  między  innymi
prestiżową, ogólnopolską nagrodę w dziedzinie bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa im.
Heleny Radlińskiej [18; 9, s. 20] przyznawaną co dwa lata. Jego nazwisko znajduje się w
międzynarodowym wykazie specjalistów w dziedzinie książek i bibliotek, opracowywanym
przez IFLA [8, s. 207]. Jan Wróblewski zmarł po długiej chorobie w wieku 82 lat.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że przedstawione sylwetki wybitnych bibliotekarzy
warmińskich XIX i XX w. wybrane zostały ze względu na ich niezwykłe dokonania na polu
bibliotekarstwa  oraz  zainteresowania  książką  na  przestrzeni  wieków.  Niektórzy  z  nich
tworzyli  księgozbiory  od  podstaw,  w  zrujnowanym  mieście,  w  trudnych  warunkach.
Posiadali  oni  w  sobie  niespotykaną  potrzebę  gromadzenia  i  szanowania  książek  oraz
upowszechniania czytelnictwa. Osoby te wykazywały niezwykły zapał  i  zaangażowanie w
swej  pracy  i  działalności  społecznej,  dydaktycznej  i  kulturalnej.  Zarówno  Franciszek
Szczepański, Emilia Sukertowa-Biedrawina, jak również Jan Wróblewski znacznie przyczynili
się  do podniesienia rangi  i  znaczenia bibliotek,  bibliotekarstwa oraz książki  na Warmii  i
Mazurach.
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Dagmara Binkowska1

Janina Rappé Des Loges i prace nad piśmiennictwem morskim
w Bibliotece PAN w Gdańsku

Janina Wanda Rappé2 gdańszczanką została z wyboru. Urodziła się 7 kwietnia 1911 r.
w Przemyślu. Ojciec, Emil Gustaw, był urzędnikiem, matka, Maria z Opolskich, zajmowała się
domem i trójką dzieci – Janiną, jej siostrą Marią i bratem Stefanem3. Janina jako jedyna z
rodzeństwa wybrała drogę zawodową kobiety-naukowca.

Edukację  na  poziomie  średnim  odbywała  w  latach  1921-1929  w  gimnazjum  w
Krośnie, gdzie po zdaniu w maju 1929 r. gimnazjalnego, zwyczajnego egzaminu dojrzałości
została uznana za „dojrzałą do studiów wyższych”. Jako ich przedmiot wybrała historię na
Wydziale  Filozoficznym  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  na  okres  nauki  przenosząc  się  do
Krakowa. Studentką była sumienną: dokumenty poświadczają,  że na ocenę bardzo dobrą
złożyła  egzaminy  z  dziejów  starożytnych,  średniowiecznych  oraz  nowożytnych  polskich  i
powszechnych, jak również egzamin końcowy. Uwieńczeniem studiów stał się tytuł magistra
filozofii, uzyskany w roku 1934 na podstawie pracy Dzieje Krosna w XVI i XVII wieku.

Studia  rozwinęły  w  niej  systematyczność,  dokładność,  umiejętność  krytycznego
traktowania  źródeł  oraz  ciekawość  świata,  co  zdecydowała  się  spożytkować  w  pracy
bibliotekarskiej.  Reskryptem  z  9  grudnia  1938  r.  Ministerstwo  Wyznań  Publicznych  i
Oświecenia Publicznego wyraziło zgodę  na zaangażowanie  na „stanowisko urzędnicze” w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  Uniwersytetu  Jana  Kazimierza  we  Lwowie
dwudziestosiedmioletniej  Janiny  Rappé,  przyznając  jej  status  kontraktowego  praktykanta
pierwszej  kategorii  i  potwierdzając,  że  jako  „siła  pomocnicza”  instytucji  jest  w  niej
zatrudniona  już  od  roku  1935.  W dniu  5  i  6  grudnia  1938  r.  Janina  Rappé  poddała  się
egzaminowi  na  stanowisko  „pierwszej  kategorii”  w  państwowej  służbie  bibliotecznej,
składając  go  z  wynikiem  bardzo  dobrym  przed  komisją  pod  przewodnictwem  Stefana
Wierczyńskiego.

Pracę w bibliotece kontynuowała także po zajęciu miasta w roku 1940 przez wojska
sowieckie. W 1941 r. odbyła kurs dla pracowników bibliotek naukowych zorganizowany we
Lwowie  przez  Bibliotekę  Akademii  Nauk  ZSRR.  Dokument  wystawiony  po  wojnie  przez
lwowską bibliotekę  poświadcza,  iż  Janina  Rappé  pracowała  w niej  „nieprzerwanie”  od  1
stycznia 1935 r. do 5 września 1945 r., co sugerowałoby zajmowanie się zbiorami również w
czasie okupacji niemieckiej w latach 1941-1944.

Po ponownym zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie w sierpniu 1944 r. i wznowieniu
działalności  uniwersytetu,  podjęła  pracę  jako  bibliograf.  Sytuacja  polskich  pracowników
naukowych we Lwowie stawała się jednak coraz trudniejsza. Być może właśnie to zaważyło
na podjętej przez Janinę Rappé decyzji o opuszczeniu miasta4, w rezultacie której w czerwcu
1945 r. na biurko prezydenta Miasta Gdańska trafiło jej podanie o przyjęcie w charakterze
bibliotekarza do nowootwartej Biblioteki Miejskiej.

1 dr Dagmara Binkowska, PAN Biblioteka Gdańska, e-mail: dagbin@poczta.onet.pl
2 Pojawia się niekiedy, być może z powodu trudności typograficznych, forma pisowni nazwiska bez akcentu
ostrego nad literą „e”, zachowywanego jednakże w pisowni panieńskiego nazwiska Janiny Rappé Des Loges w
dokumentach oficjalnych, odpisie aktu ślubu itp.
3 Zamieszczone w tekście informacje biograficzne, jeśli nie zaznaczono inaczej, podane zostają na podstawie akt
osobowych Janiny Rappé Des Loges nr XVII/1/27 z Archiwum Zakładowego PAN Biblioteki Gdańskiej.



Osobą, która wpłynęła bezpośrednio na napisanie i przekazanie w odpowiednie ręce
wspomnianego  podania  był  Marian  Des  Loges,  pochodzący  ze  Lwowa  bibliotekarz,
literaturoznawca i historyk sztuki, od 1 sierpnia 1945 r. pracujący w Bibliotece Miejskiej w
Gdańsku  na  stanowisku  wicedyrektora.  Organizował  on  prace  związane  z  alfabetycznym
opracowaniem  zabezpieczonych  zbiorów,  przygotowywał  utworzenie  działu  katalogu
przedmiotowego oraz szkolił personel z myślą o jak najszybszym ponownym udostępnianiu
zbiorów  czytelnikom  [9,  s.  323]. Tempo  prac  spowalniały  jednak  braki  kadrowe.  Jak
wspomina  w  swojej  książce  Marian  Pelczar,  pierwszy  powojenny  dyrektor  Biblioteki
Miejskiej,  „dr  Des Loges zorientowawszy się,  że wśród dość licznego grona pracowników
Biblioteki (…) niewiele jest fachowych, rutynowanych bibliotekarzy, w pełni przygotowanych
do pracy na stanowiskach kierowników poszczególnych działów, postanowił z grona swych
dawnych lwowskich kolegów ściągnąć kilka osób do Gdańska. Wybór jego był doskonały. W
ciągu  najbliższych  tygodni  przybyły  do  Gdańska  i  rozpoczęły  pracę  w  Bibliotece:  docent
Izydora  Dąmbska,  o  żelaznych  zasadach  charakteru  i  niezmordowanej  pracowitości  i
sumienności, (…) dr Anna Jędrzejowska wytrawna fachowa siła działu starych druków, mgr
Janina Rappé rutynowana bibliotekarka w dziale nowej książki, gromadzenia i uzupełniania
zbiorów” [13, s. 29].

Dziś nazwisko Janiny Rappé Des Loges, którego drugi człon zdradza po części dalszy
ciąg historii,  wyryte jest na pamiątkowej tablicy,  znajdującej  się w historycznym budynku
PAN Biblioteki  Gdańskiej przy  ulicy Wałowej  15,  z  adnotacją:  „Biblioteka w powojennym
Gdańsku” i słowami – „Oni byli pierwsi”.

„W  początkowym  okresie  [praca]  nie  wymagała  (…)  znajomości  zagadnień
bibliotecznych (…) potrzebne były jedynie siła i odporność fizyczna. Pracowało się nieraz po
kilkanaście godzin na dobę, trzeba było odgruzowywać gmach biblioteki, znosić ciężkie paczki
z książkami. To były ciężkie czasy,  ale jakże bogate w przeżycia i  kontakty międzyludzkie,
które  pozostały  na  zawsze  w  pamięci  tych,  którzy  stawali  do  pracy  przy  odbudowie
biblioteki” [cyt. za 8, s. 84] – wspominała Janina Des Loges.

Pełnienie obowiązków w Bibliotece Gdańskiej Janina Rappé rozpoczęła 24 września
1945 r., początkowo na stanowisku kierownika oddziału nowej książki w dziale naukowym,
obejmującym  wówczas  gromadzenie,  uzupełnianie  i  opracowanie  druków  zwartych  oraz
czasopism  z  XIX  i  XX  w.  Po  reorganizacji  (od  stycznia  1951  r.)  pracowała  jako  kustosz
Biblioteki Gdańskiej, kierownik działu gromadzenia i udostępniania.

Ankieta  personalna  z  23  kwietnia  1952  r.  poświadcza,  że  znała  język  francuski,
niemiecki i rosyjski. Nieustannie poszerzała swoje kwalifikacje: w kwietniu 1954 r. ukończyła
dodatkowo  stugodzinny  kurs  języka  rosyjskiego.  Pracowała intensywnie,  angażując  się  w
działania na rzecz Biblioteki nie tylko za biurkiem – w dniach od 18 do 28 maja 1946 r. została
delegowana  do  Krakowa  celem  przeprowadzenia  konferencji  w  sprawie  wymiany
międzybibliotecznej  i  wymiany  dubletów.  Analogiczny  wyjazd  do Katowic  i  ponownie  do
Krakowa ma miejsce w tym samym roku, w dniach od 12 do 25 września. Dla książek jeździła
po  całej  Polsce:  od  9  do  12  maja  1947  r.  przebywała  służbowo  w  Toruniu  na  zjeździe
Bibliotekarzy  i  Archiwistów  Polskich,  biorąc  udział  w  uroczystym  otwarciu  Biblioteki
Uniwersyteckiej,  we  wrześniu  1948  r.  została  delegowana  do  Warszawy  celem  wyboru
książek  z  przydziału  kilkuset  tomów  bibliotek  narodowych.  Od  2  do  4  listopada  1950  r.
uczestniczyła  z  ramienia  Biblioteki  w  aukcji  książek  organizowanej  w  Krakowie  przez

4 Lwów  opuściła  również  matka  i  rodzeństwo  Janiny  Rappé  –  brat  znalazł  zatrudnienie  jako  kierownik
techniczny  Państwowej  Fabryki  Baterii  we  Wrocławiu,  siostra  zaś  podjęła  pracę  jako  urzędniczka  Banku
Inwestycji w Krakowie; ojciec zmarł w 1940 r. [10].



Towarzystwo Miłośników Książki. O jej fachowości, zaangażowaniu w wykonywaną pracę i
zaufaniu jakim ją darzono najlepiej świadczy podkreślona przez kierownictwo „konieczność
osobistego  udziału  i  wyboru  książek”  przez  właśnie  tego  pracownika.  Niecałe  pół  roku
później,  w  marcu  1951  r.,  znów  była  w  Krakowie,  aby  wziąć  udział  w  „akcji  dorocznej
książek”.  W  przerwie  między  jednym  a  drugim  wyjazdem  służbowym  powiedziała  „tak”
Marianowi Des Loges, poślubiając go 8 marca 1950 r.5. Jako świadkowie wystąpili koledzy po
fachu –  Adam Bocheński,  dyrektor  Biblioteki  Akademii  Lekarskiej6 oraz  kustosz  Biblioteki
Miejskiej, Edwin Jędrkiewicz.

Jej niezmordowana aktywność i potrzeba działania znajdowały ujście w rozmaitych
formach działalności. W latach 1946-1949 prowadziła wykłady w zakresie bibliotekarstwa i
bibliotekoznawstwa  na  kursach  szkoleniowych  dla  bibliotekarzy  Gdańska  i  Gdyni.
Angażowała  się  również w organizację  wystaw,  w tym także  tej  uświetniającej  ponowne
otwarcie  Biblioteki  dla  czytelników w czerwcu 1946 r. Prezentowane na wystawie  zbiory
rękopisów  i  starodruków  pogrupowane  były  w  czterech  kategoriach:  rękopisy  z
dokumentami  „dostarczone  przez  Archiwum  Państwowe  w  Gdańsku,  mieszczące  się
chwilowo w lokalu Biblioteki” [14, s. 143], inkunabuły, starodruki polskie, bądź też do Polski,
ewentualnie  Gdańska  się  odnoszące,  oraz  przykłady  artystycznych  opraw.  „Jednym  z
najważniejszych i  najciekawszych momentów związanych z obchodem 350-lecia Biblioteki
Miejskiej  w  Gdańsku (…)  było  otwarcie  wystawy  urządzonej  pod hasłem  Ocalone zbiory
Biblioteki Miejskiej w Gdańsku.  Inicjatorami wystawy kierowała tendencja pokazania wielu
bardzo  wartościowych  okazów  starej  książki,  które  już  w  okresie  pierwszego  i  jeszcze
powierzchownego porządkowania  zbiorów zwróciły  na  siebie  uwagę  swoją  wartością  (…)
Można mieć uzasadnione przekonanie, że jeszcze wiele podobnych i cenniejszych obiektów i
unikatów  kryje  się  w  magazynach  Biblioteki,  jednak  już  to,  co  w pierwszym  rzucie  prac
bibliotecznych  zdołano  lepiej  poznać,  zasługiwało  na  pokazanie  specjalistom  i  szerokim
warstwom  społeczeństwa”  [14,  s.  143]  –  wspominała  Janina  Des  Loges.  W  latach
pięćdziesiątych Des Loges realizowała prace  związane z dziejami bibliotek gdańskich XVIII i
XIX  w.,  w  ramach  których  zajęła  się  między  innymi  księgozbiorem  Krzysztofa  Celestyna
Mrongowiusza.

Pełnioną funkcję kierownika działu gromadzenia i udostępniania zachowała także po
zmianach  prawno-organizacyjnych  związanych  z  przejęciem  działu  naukowego  Biblioteki
Miejskiej w Gdańsku przez Polską Akademię Nauk. Z dniem 1 stycznia 1955 r.  Janina Rappé
Des Loges  została mianowana przez dyrektora Biura Kadr i Doskonalenia Kadr Naukowych
Polskiej  Akademii  Nauk  adiunktem  Biblioteki  Gdańskiej  Polskiej  Akademii  Nauk.  Po
wycofaniu  urzędowego zastosowania siatki  stopni  uniwersyteckich,  od 1 czerwca 1956 r.
pełniła swoje obowiązki  jako kustosz służby bibliotecznej.  Po wprowadzeniu w roku 1961
stanowisk  bibliotekarzy  dyplomowanych w służbie  bibliotecznej  i  powołaniu przez Polską
Akademię Nauk specjalnej komisji  dla oceny kandydatów,  decyzją z 15 marca 1962 r.  jej
dotychczasowe osiągnięcia  naukowe i  bibliotekarskie zostały  uznane  za  równoznaczne  ze
złożeniem egzaminu, ona sama zaś uzyskała z dniem 1 maja 1962 r. powołanie na stanowisko
starszego kustosza dyplomowanego Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk7.

Marian Pelczar, dyrektor biblioteki w latach 1945-1972, w roku 1956 pisał o Janinie
Rappé Des Loges jako o osobie szczególnie rzutkiej w zakresie gromadzenia i uzupełniania

5 Z zachowanego w Archiwum Zakładowym PAN Biblioteki Gdańskiej odpisu aktu ślubu wynika, że narzeczona
zadecydowała o zachowaniu nazwiska rodowego [8].
6 Dziś Gdański Uniwersytet Medyczny.
7 Analogiczną do Janiny Rappé Des Loges weryfikację uzyskało również troje jej kolegów, także kustoszy służby
bibliotecznej Biblioteki: Paweł Groth, Irena Madeyska i Maria Pelczarowa [12, s. 98-99].



zbiorów,  posiadającej  dużo  inicjatywy  [10].  Zdania  na  przestrzeni  lat  nie  zmienił.  Jego
wystawiona w 1961 r.  opinia  pozwala  wytworzyć  pojęcie  o  zakresie  obowiązków i  typie
osobowości  pracownika,  którego miał możność obserwować na przestrzeni kilkunastu już
wówczas  lat  – „(…)  jest  rutynowaną,  wybitną  siłą  bibliotekarską,  specjalistką  w  zakresie
zagadnień  wszelkich  prac  bibliotecznych  związanych  z  nową  książką.  W  pracy  bardzo
sumienna,  dokładna,  odpowiedzialna  i  punktualna  oraz  koleżeńska,  posiada  szczególne
zdolności  i  umiejętności  w  zakresie  kształcenia  kadr  bibliotekarskich  i  praktykantów
bibliotecznych.  Cieszy  się  należytą  powagą  i  uznaniem  w  całym  zespole  pracowników
Biblioteki  Gdańskiej,  pracuje  z  niesłabnącą energią.  Dyrekcja Biblioteki  Gdańskiej  pragnie
podkreślić szczególnie bardzo duży wkład pracy mgr Janiny Rappé-Des Loges szczególnie w
zakresie  uporządkowania  księgozbioru,  zorganizowania  pracy  w  oddziale  nowej  książki,
czasopism, udostępniania i  uzupełniania księgozbioru,  jak również szkolenia nowych kadr
bibliotekarskich, przez branie udziału w prowadzeniu kursów szkoleniowych bibliotekarskich
jako wykładowczyni” [10]. Cenił ją również osobiście. Od 1959 do 1969 r. Janina Rappé Des
Loges  sprawowała  funkcję  wicedyrektora  Biblioteki  Gdańskiej  PAN,  początkowo  w
charakterze  „pełniącej  obowiązki”,  zaś  w początkach  roku  1963  dyrektor  Marian  Pelczar
wnioskował do Polskiej Akademii Nauk o mianowanie jej swoją pełnoprawną zastępczynią.
Od listopada 1965 r.  zasiadała  w Radzie Naukowej Biblioteki,  uczestnicząc  w jej  pracach
podczas trzeciej i czwartej kadencji.

W  dniach  6  i  7  października  1972  r.  staraniem  Związku  Gdańskiego  Okręgu
Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich  odbyła  się  w  Gdańsku  sesja  naukowa  poświęcona
polskiej  książce  morskiej.  Janina  Rappé  Des  Loges  wspólnie  z  Barbarą  Mielcarzewicz,
dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, przedstawiła w trakcie obrad sesji referat
Biblioteki  morskie na Pomorzu Gdańskim. Nie da się oddzielić osoby od jej  osiągnięć, ani
tego,  czym się  interesowała  i  zajmowała,  warto zatem zatrzymać  się  na  chwilę  nad tym
tekstem i  jego głównymi  założeniami.  Opartą  na  wystąpieniu publikację  otwiera  podjęta
przez autorki próba zdefiniowania pojęcia „biblioteki morskiej”, biorąca pod uwagę słuszne
spostrzeżenie, że wśród trójmiejskich bibliotek naukowych, fachowych i specjalnych żadna
nie  jest  określana  przymiotnikiem  „morska”,  odnoszącym  się  w  każdym  z  przypadków
jedynie  do  instytucji  macierzystej  (Biblioteka  Instytutu  Morskiego,  Biblioteka  Akademii
Morskiej itd.). Dla jasności dalszego wywodu, występujący w tytule termin zostaje na samym
początku sprecyzowany  – „mianem biblioteki morskiej nazwać można umownie bibliotekę,
która systematycznie gromadzi książki o tematyce morskiej, bibliotekę, w której książki te
stanowią  znaczny  procent  księgozbioru,  a  prace  biblioteki  i  jej  działalność  informacyjna
dotyczą tematyki  morskiej” [6,  s.  1].  Powstanie bibliotek morskich jako takich powiązane
było  z  mającym  miejsce  w  drugiej  połowie  XV  w.  udoskonaleniem  techniki  w  żegludze,
warunkującym  powstawanie  coraz  liczniejszych  prac  teoretycznych.  Po  wprowadzeniu,
autorki  przechodzą  do  tematu  właściwego,  jakim  są  biblioteki  morskie,  zarówno
międzywojenne – jak i powojenne. Wyszczególniona wśród nich zostaje Biblioteka Gdańska
Polskiej Akademii Nauk8 jako spadkobierczyni zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej, która o
mały włos nie uzyskała charakteru i nazwy Centralnej Biblioteki Morskiej [6, s. 8]. Z bibliotek
głównych wyższych szkół Trójmiasta wyróżniona zostaje Biblioteka Politechniki Gdańskiej, ze
względu  na  umowę  jaką  uczelnia  ta  podpisała  z  Urzędem  Patentowym  PRL.  Zgodnie  z
warunkami  umowy  Biblioteka  Politechniki  Gdańskiej  otrzymywać  miała  posiadane  przez
Urząd Patentowy skandynawskie opisy patentowe, związane przede wszystkim z dziedziną
okrętownictwa. Swoje miejsce w wywodzie autorek, mimo tytułu sugerującego zajmowanie

8 Dziś PAN Biblioteka Gdańska.



się  wyłącznie  Gdańskiem,  znajduje  także  Biblioteka  Wyższej  Szkoły  Morskiej  w  Gdyni9,
Biblioteka  byłej  Wyższej  Szkoły  Ekonomicznej  w  Sopocie10 oraz  Biblioteki  Wyższej  Szkoły
Marynarki  Wojennej  w  Gdyni11.  Osobno  potraktowane  zostają  biblioteki  związanych  z
morzem instytutów naukowych oraz gromadzące literaturę fachową biblioteki zlokalizowane
przy „zakładach  pracy,  biurach projektowych i  urzędach zainteresowanych zagadnieniami
budowy okrętów, rozbudowy portów, ich wyposażenia i rozwoju gospodarki morskiej” [6, s.
14]. Wnioski, przedstawione w zakończeniu referatu, są następujące: „należy dążyć do ujęcia
książek  morskich  w  katalogu  centralnym,  po  czym  (…)  do  współpracy  z  Katalogiem
Centralnym  zobowiązać  wszystkie  biblioteki  posiadające  książki  i  czasopisma o  tematyce
morskiej  i  wyegzekwować  odpowiednim  zarządzeniem  dostarczanie  nieodpłatnie  kart
katalogowych do Katalogu Centralnego” oraz „zastosować zunifikowaną klasyfikację książek
morskich w Katalogu Centralnym, a zobowiązać biblioteki współpracujące do stosowania tej
klasyfikacji przy przysyłaniu kart”, jak również „dążyć do zorganizowania Filii ORWN PAN-u w
Gdańsku i do zaopatrywania jej w morskie wydawnictwa zagraniczne” [6, s. 17-18].

Szczegółowe  omówienie  referatu,  poza  wartością  merytoryczną,  uzasadnia  jego
symboliczny charakter punktu, od którego naukowe zainteresowania Janiny Rappé Des Loges
nabierają bardzo konkretnego charakteru, koncentrując się wokół tematyki morskiej. W roku
1975 zespół pracowników Biblioteki Gdańskiej w składzie: Maria Babnis, Janina Rappé Des
Loges,  Zbigniew  Nowak  i  Anna  Świderska  ustalił  założenia  opracowywanej  bibliografii
polskiego piśmiennictwa morskiego, mającej za zadanie „możliwie pełne ujęcie całokształtu
piśmiennictwa w języku polskim i obcym autorów polskich, wydanych w kraju i za granicą, a
także  tłumaczeń o problematyce  morskiej  na  język  polski”  [15,  s.  7].  W 1977 r.  główne
związane  z  projektem ustalenia  zostały  przedstawione  w formie  artykułu  [2].  W 1981 r.
ukazał się opracowany przez Marię Babnis tom dotyczący lat 1945-1975 [1]. W 1984 r. prace
nad  bibliografią  przekazane  zostały  Bibliotece  Uniwersytetu  Gdańskiego,  jako Centralnej
Bibliotece Morskiej.  W roku 1986 ukazał się,  obejmujący pierwszą połowę XX w. do roku
1944, tom opracowany przez Janinę Rappé Des Loges [4].

Cały projekt był  rzeczą nowatorską, godną uwagi nawet po dziś dzień – zasadnym
wydaje się zatem przedstawienie tego, co wniosła do niego bohaterka niniejszego rozdziału.
Materiał  uporządkowany  został  według  kategorii  rzeczowych:  dzieła  ogólne,  gospodarka
morska, technika okrętowa, rybołówstwo i przetwórstwo rybne, transport,  hydrotechnika,
oceanologia,  nautyka,  prawo morskie,  kultura,  nauka i  oświata,  historia  morska,  historia
literatury  i  krytyka  literacka,  słownictwo,  sztuka  i  plastyka  marynistyczna,  socjologia  i
psychologia,  propaganda  morza,  marynarka  wojenna,  medycyna,  jachting,  modelarstwo i
turystyka  morska,  Wybrzeże.  Uzupełnia  go  ułatwiający  poruszanie  się  po  całości  indeks
alfabetyczny i przedmiotowy.

W omawianym okresie wyróżnia redaktorka trzy etapy. Pierwszy z nich dotyczy lat
1901-1918  przed  odzyskaniem  przez  Polskę  niepodległości,  w  których  piśmiennictwo
morskie  ogranicza  się  w  przeważającej  mierze  do  opisów  morskich  podroży.  Okres
międzywojenny 1918-1939 charakteryzuje stopniowy wzrost społecznego zainteresowania
problematyką morską od strony naukowej, po części w związku z uzyskaniem przez państwo

9 Dziś Akademia Morska w Gdyni. Choć nie pojawia się w tekście wystąpienia nazwa „Gdynia”, a w roku 1972
mamy do czynienia również z Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie (dziś Akademia Morska), podanie 1 IV 1945
jako daty  wznowienia  przez  uczelnię  działalności  (w rzeczywistości  11  IV  –  zob.  [7];  być może błąd osoby
przepisującej na maszynie przeznaczony do powielenia tekst referatu) oraz podstawowe założenie, jakim jest
omówienie bibliotek Trójmiasta, wskazują na Gdynię.
10 Zbiory wcielone do księgozbioru utworzonego w 1970 r. Uniwersytetu Gdańskiego.
11 Dzisiejsza Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.



polskie dostępu do morza i budową portu w Gdyni. I choć „ukazujące się w pierwszych latach
po  1918  r.  wydawnictwa  o  tematyce  morskiej  to  głównie  literatura  krajoznawcza  i
historyczna o charakterze popularyzatorskim, a przede wszystkim propagandowym to (…) w
omawianym  okresie  powstaje  stopniowo  szereg  instytucji  i  organizacji  naukowych,
dydaktycznych, fachowych oraz typu propagandowego,  wydających własne wydawnictwa”
[4, s. VI]. Lata II wojny światowej obejmują druki konspiracyjne oraz publikacje ośrodków
emigracyjnych.  W  przyjętym  podziale  widać  obeznanie  w  temacie,  wysiłku  zaś,  jakiego
wymagało  sfinalizowanie  przedsięwzięcia,  można  się  jedynie  domyślać,  podziwiając
wytrwałość autorki. Stopień, w jakim bibliografia przyczyniła się do wzbogacenia warsztatu
informacyjnego  związanego  z  tematyką  morską,  jest  duży,  a  dla  osób  zainteresowanych
tematem w kontekście polskim jest to publikacja bezcenna.

Materiału  zebranego  przez Janinę  Rappé  Des  Loges  starczyło  jeszcze  na
opublikowanie wespół z Heleną Lorkiewicz katalogu polskich czasopism morskich z lat 1919-
1944  w  bibliotekach  Trójmiasta  [5],  co  dowodzi  jej  energii  i  zaangażowania  oraz
konsekwencji.  Sporządzony  katalog  obejmuje  łącznie  150  tytułów,  uwzględnia  też  7
czasopism o tematyce morskiej wydawanych za granicami kraju w wojennych latach 1939-
1944. Podzielony jest na dwie części traktujące osobno czasopisma dostępne i niedostępne
w bibliotekach Trójmiasta. 87 not bibliograficznych obejmuje czasopisma morskie z lat 1919-
1944  (od  Albatrosa  po  Żeglugę) przechowywane  w  bibliotekach  Gdańska  i  Gdyni,  z
zaznaczeniem,  w  której  placówce  znajdują  się  jakie  roczniki  danego  periodyku.  Z  racji
dokumentacyjnego charakteru prowadzonych prac, w przygotowanym opracowaniu autorki
zdecydowały się na zastosowanie szczegółowego opisu katalogowego każdego z czasopism.
Jak wykazała kwerenda, w zbiorach trójmiejskich placówek bibliotecznych znajdują się aż 54
tytuły kompletne, z czego aż 31 w Bibliotece Gdańskiej  Polskiej  Akademii Nauk – katalog
podaje  dodatkowo  63  opisy  bibliograficzne  polskich  czasopism  z  okresu  1919-1944
niewystępujących  w  katalogach  bibliotek  trójmiejskich.  Podstawę  pracy  stanowiła
monografia Zbigniewa Machalińskiego,  specjalisty  w zakresie dziejów Pomorza w okresie
międzywojennym,  zatytułowana  Czasopiśmiennictwo  morskie  II  Rzeczpospolitej,  która
dostarczyła  dziewięćdziesięciu  tytułów do publikacji.  Brakujące  dane  uzupełnione  zostały
dzięki  bibliografiom  czasopiśmienniczym,  kwerendzie  przeprowadzonej  w  Bibliotece
Gdańskiej  Polskiej  Akademii  Nauk  oraz  danym  faktograficznym  z  trójmiejskich  bibliotek
naukowych: Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły
Morskiej, Biblioteki Naukowej Akademii Marynarki Wojennej, Biblioteki Instytutu Morskiego,
Biblioteki  Morskiego  Instytutu  Rybackiego,  Biblioteki  Centralnego  Muzeum  Morskiego,
Biblioteki Muzeum Miasta Gdyni oraz Biblioteki Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w
Gdańsku.  „Przedstawione  w  niniejszej  publikacji  polskie  czasopisma  morskie  okresu  II
Rzeczpospolitej (…) stanowią duży dorobek ilościowy, o bogatej tematyce, uwzględniającej
również w wielu czasopismach zagadnienia naukowe, co w nowo powstałym państwie, nie
posiadającym pod tym względem tradycji,  zasługuje na szczególne podkreślenie” – pisały
autorki  [5,  s.  VI].  Poza wartością  dokumentacyjną,  katalog  miał  mieć w zamyśle również
zastosowanie  praktyczne:  „Sporządzony  w  ten  sposób  katalog  umożliwi  czytelnikom
zorientowanie się w zasobie polskich czasopism morskich z lat  1919-1944 w bibliotekach
Trójmiasta,  samym natomiast bibliotekarzom pozwoli  na skompletowanie swoich zbiorów
drogą reprografii” [5, s. VI].

Prace te, co warto zaznaczyć, Janina Rappé Des Loges prowadziła od stycznia 1973 r.
już  jako  bibliotekarz  emerytowany,  pozostając  jednakże  osobą  wciąż  obecną  w  życiu
Biblioteki  w  związku  z  pracami  nad  „katalogiem  morskim”  i  nie  tylko.  Brunon  Zwarra



wspomina,  że  podczas  czteroletniej  pracy  przy  sporządzaniu  dokumentacji  swojej  pracy
Gdańsk 1939 uprzejmości dyrektora Mariana Pelczara i pani Des Loges zawdzięcza swobodę
dostępu do przedwojennej i powojennej prasy oraz możliwość bezpośredniego spisywania
danych  na  maszynie  [16,  s.  169].  W  sierpniu  1981  r.  Janina  des  Loges  zmieniła  status
zatrudnienia w Bibliotece na niepełny wymiar godzin jako starszy kustosz dyplomowany, a z
dniem 30 grudnia 1983 r.  rozwiązała  umowę o pracę.  Jak  napisał  prof.  dr  hab.  Edmund
Kotarski,  dyrektor  Biblioteki  Gdańskiej  PAN  w  latach  1973-1981:  „Dzięki  jej  wiedzy,
umiejętnościom i zaangażowaniu Biblioteka Gdańska stała się ważnym, liczącym się w kraju
warsztatem pracy naukowców, nauczycieli i studentów” [10]. W 1966 r. odznaczona została
Odznaką Tysiąclecia,  w 1968 r.  odznaką Zasłużonego Działacza  Kultury,  a  w 1970 r.  -  Za
Zasługi  dla  Gdańska. W  1972  r.  odebrała  Złotą  Odznakę  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy
Polskich, w 1974 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a 6 kwietnia 1981 r. – Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski.

Janina Rappé Des Loges zmarła 13 stycznia 1998 r. w Gdańsku-Oliwie. Pozostały po
niej nie tylko same katalogi, ale też kilkadziesięciu wykształconych przez nią teoretycznie i
praktycznie pracowników służby bibliotecznej, którzy wspominają niespożytą energię swojej
nauczycielki. W 1997 r. na rok przed śmiercią ofiarowała Bibliotece Gdańskiej PAN prawie
dwieście woluminów opatrzonych pieczęcią „z księgozbioru Janiny i Mariana Des Loges”.
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Stefan Kubów1

Karol Głombiowski – badacz, nauczyciel, mistrz

22 kwietnia 2013 r. obchodziliśmy setną rocznicę urodzin wybitnego bibliotekarza i
uczonego,  który  wprawdzie  na  świat  przyszedł  w  Paderborn  w  Północnej  Westfalii,  ale
dzieciństwo i edukację szkolną przeżył w Wejherowie. Stąd powędrował na studia w zakresie
filologii klasycznej do Warszawy, gdzie też ostatni rok przed wojną pracował jako nauczyciel.
Nie  zaprzestał  tej  pracy  także  w  czasie  wojny.  Nauczał  bowiem  na  tajnych  kompletach,
najpierw w stolicy,  a  potem na Kielecczyźnie,  gdzie  też  brał  czynny udział  w działaniach
wojennych  w  oddziałach  partyzanckich.  Po  wojnie  osiadł  na  Opolszczyźnie,  gdzie  nadal
trudnił się nauczycielstwem, awansując na stanowisko dyrektora Państwowego Gimnazjum i
Liceum Koedukacyjnego w Zawadzkiem.

Z początkiem 1949 r. Karol Głombiowski związał się na ponad 20 lat z Wrocławiem,
gdzie początkowo zatrudniony był w Bibliotece Uniwersyteckiej. Praca w Oddziale Starych
Druków,  polegająca  przede  wszystkim  na  ich  porządkowaniu  (do  ocalonych  z  pożogi
wojennej  zbiorów  doszły  liczne  inne  w  ramach  koncentracji  zastanych  zbiorów,  głównie
prywatnych, z niemal całej południowej Polski) i opracowaniu, pozwoliła na ujawnienie w
nim pasji  i  talentu badacza.  W zdumiewająco krótkim czasie,  bo po dwóch latach pracy,
przygotował  i  obronił  rozprawę  doktorską,  poświęconą  analizie  inwentarza  biblioteki
franciszkanów w Nysie z 1678 r. Praca ta określiła jego dalsze zainteresowania nad kulturą
czytelniczą na Śląsku.  Studia nad innymi księgozbiorami śląskimi,  nad śladami lektury lub
tylko  posiadania  dawnych  ksiąg,  przyniosły  efekt  w  postaci  monografii  poświęconej
zainteresowaniami  książką  polityczną  na  Śląsku  w XVI-XVIII  w.,  opublikowanej  w 1960  r.
Dzięki niej otrzymał tytuł docenta. Było to już o tyle bardziej znaczące, że od początku roku
akademickiego 1956/57 pracował jako zastępca profesora Uniwersytetu Wrocławskiego, a
dwa  miesiące  później  został  kierownikiem  utworzonej  właśnie  wtedy  na  Wydziale
Filologicznym  Katedry  Bibliotekoznawstwa.  Kierował  nią  aż  do  1969  r.,  gdy  w  ramach
„naprawy” systemu szkolnictwa wyższego przyjęto pewne wzory sowieckie, a więc w miejsce
katedr  utworzono  instytuty,  wprowadzono  obowiązkowe  nauki  polityczne  oraz  praktyki
robotnicze, będące jawną formą indoktrynacji i reedukacji młodzieży studenckiej [10, s. 3-
14]. Nie angażujący się w politykę profesor okazał się wtedy zbyt niepewnym ideowo, żeby
kierować  placówką naukową pod zmienioną  nazwą.  Doprowadził  więc  zaczęte  seminaria
magisterskie i cykle wykładów do końca, a następnie wrócił do kraju dzieciństwa.

Nowo utworzony, w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Wyższej Szkoły
Ekonomicznej, Uniwersytet Gdański zaoferował profesorowi dobre warunki pracy, a władze
polityczne okazały  niezbędne,  a  konieczne wtedy zaufanie.  Stworzył  w Instytucie Filologii
Polskiej  na Wydziale Humanistycznym Zakład  Nauki  o Książce,  w którym znaleźli  miejsce
pracy  działający  tu  już  wybitni  badacze  oraz  młodzież,  która  pod  ich  kierunkiem  szybko
uzyskała  stopnie  naukowe.  Dzięki  temu  można  było  i  na  tej  uczelni  zacząć  kształcić
pracowników książki. Sprzyjającą okolicznością dla budowania zespołu kadry naukowej było
utworzenie  na  Wydziale  Humanistycznym  Studium  Doktoranckiego.  W  seminarium
profesora, w którym uczestniczyli zarówno słuchacze Studium, jak i eksterni (w tej liczbie i
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niżej  podpisany)  brało  udział  blisko  30  osób  z  całego  kraju.  W  efekcie,  gdy  w  ramach
uroczystych  obchodów  10-lecia  Uniwersytetu  w  1979  r.  wręczano  dyplomy  doktorskie,
największą ich liczbę stanowili jego uczniowie.

Osiągnąwszy w 1983 r. wiek emerytalny profesor nadal, aż do czasu rozwinięcia się
nieuleczalnej choroby, regularnie bywał w gabinecie, który dzielił z pracownikami Zakładu.
Tu spotykał się z kolejnymi doktorantami i uczestniczył w zebraniach naukowych. Do tego
gabinetu  zapraszał  też  co  roku  komitet  naukowy  rocznika  Studia  o  Książce,  którego  od
początku, tj. 1970 r., był redaktorem naczelnym.

Mieszkając  w  Gdańsku  wciąż  nasłuchiwał  wieści  z  Wrocławia.  Korespondował  z
byłymi  współpracownikami  z  Katedry  Bibliotekoznawstwa oraz  Biblioteki  Uniwersyteckiej,
zapraszał ich z wykładami, dbał o udział w organizowanych tu konferencjach naukowych i
gościł  przy  okazji  pobytu  na  wakacjach.  Podkreślał,  że  szczególnie  doskwierał  mu  brak
dostępu do zbiorów Biblioteki, wśród których przez kilka lat pracował. Ale i z tej okoliczności
uczynił pożytek rozwijając teorię dyscypliny, której stał się istotnym współtwórcą.

W rozwoju naukowym Karola Głombiowskiego widać wyraźnie dwa etapy, które on
sam uznawał w naukach humanistycznych za najbardziej naturalne: etap badań źródłowych
oraz  etap  dociekań natury  teoretycznej.  Cezurę  stanowił  okres  od  napisania  rozprawy  o
zainteresowaniach  literaturą  polityczną  na  Śląsku  [7]  do  opublikowania  pracy  Problemy
historii  czytelnictwa  [8],  która pozwoliła  mu uzyskać  tytuł  profesora  nadzwyczajnego.  W
książce  tej  zawarł  swoje  doświadczenia  z  prac  źródłowych,  zarysowując  elementy
metodologii historii książki. Odtąd po dziś dzień niepodobna abstrahować od jego ustaleń,
gdy podejmuje się badania nad dawną książką drukowaną.

W  tym  właśnie  okresie,  kierując  jedną  z  dwóch  istniejących  do  połowy  lat
siedemdziesiątych  uniwersyteckich  katedr  bibliotekoznawstwa,  profesor  uznał  za  swój
moralny obowiązek dowiedzenia samodzielności  dyscypliny uniwersyteckiej,  którą jeszcze
wtedy nazywał bibliotekoznawstwem, jako nauki humanistycznej oraz jej miejsca wśród nauk
filologicznych. W ważnych dlań, ale i dla samej dyscypliny, artykułach na łamach kwartalnika
Roczniki Biblioteczne dowodził, że posiada ona swoistą rozległą problematykę, że korzystając
z dorobku innych dyscyplin naukowych jednocześnie wytworzyła własne metody badań, a
wreszcie,  że  istnieją  profesje,  do  uprawiania  których  niezbędne  jest  wykształcenie
akademickie [1, s. 1-19; 5]. Już wtedy jednak zaznaczył, że to zespół zjawisk związanych z
książką, w tym m.in. jej biblioteczny obieg, obok historycznych i współczesnych zagadnień –
teoretycznych  i  praktycznych  –  produkcji,  obiegu  księgarskiego  i  prywatnego  oraz
czytelnictwa – tworzą problematykę tej nauki. Nawiązał w ten sposób twórczo do propozycji
teoretycznych swego mistrza (tak się o nim wyrażał) Jana Muszkowskiego.

Stąd już tylko krok, żeby tak rozumianą dyscyplinę naukową nazwać nauką o książce.
Co też profesor wnet uczynił. Oto w 1970 r. ukazał się pierwszy (z ogółem dziewiętnastu)
tom  pisma  Studia  o  Książce, pod  jego  redakcją,  ze  sztandarowym  jego  artykułem  O
funkcjonalną koncepcję  nauki  o  książce [6,  s.  3-17].  Nawiązał  tu  do przeżywającej  wtedy
swoją  fazę  schyłkową,  ale  wciąż  obiecującej  metodologicznie,  koncepcji  teoretycznej  w
naukach społecznych, zwanej funkcjonalizmem. W kolejnych tomach pisma [4, s. 26-40; 2, s.
3-15] oraz książkach [3] koncepcja ta ulegała zarazem rozwinięciu, ale i pewnej reorientacji w
kierunku socjologii kultury (kto wie, czy dziś nie przypisalibyśmy jej do antropologii kultury)
oraz nauki o komunikacji.

Patrząc  na  teoretyczny  dorobek  Karola  Głombiowskiego  trudno  oprzeć  się
stwierdzeniu,  że  ewolucja  teorii  nauki  o  książce  w  ciągu  ćwierćwiecza  jego  własnych
dociekań  była  dalece  bardziej  wyraźna,  niż  od  tego  czasu  przez  ostatnie  ćwierćwiecze.



Wprawdzie dziś sytuowana jest ona bliżej nauki o kulturze, ale problematyka i metodologia
pozostała właściwie ta sama. Recepcja zaś jego ustaleń znalazła wyraz w formalnie przyjętej
– na wniosek  jego najbardziej  wiernego i  twórczego ucznia Krzysztofa  Migonia – nazwie
dyscypliny „bibliologia”. W ten sposób ostatecznie potwierdziła się teza o jej pełnoprawności
jako autonomicznej dziedziny nauk humanistycznych. Choć przyznać trzeba, że sama nauka o
bibliotece jednak się w znacznym stopniu z bibliologii wyemancypowała, w miarę jak samo
uprawianie bibliotekarstwa, ze względu na przedmiot pracy, wymaga coraz większej wiedzy z
zakresu technologii informacyjnej oraz zarządzania i marketingu.

Jako  nauczyciel  akademicki  Karol  Głombiowski  spełniał  kryteria,  które  Tadeusz
Kotarbiński  przypisał  opiekunowi spolegliwemu. Można było być pewnym, że otrzyma się
odeń wiedzę gruntowną, że nie odmówi pomocy w jej przyswajaniu i okaże w tym zakresie
cierpliwość oraz że wyda zawsze opinie i oceny w całkowitej zgodzie z własnym sumieniem, i
że ich nie zmieni. A w każdym razie nie zmieni bez istotnego powodu, o którym nie omieszka
poinformować. Autorowi tych słów znany był jako wykładowca, egzaminator oraz promotor
pracy magisterskiej i doktorskiej, a więc prowadzący seminaria naukowe.

Trwający  trzy  lata  kurs  historii  bibliotek  był  zarazem  przekazem  głębokiej  wiedzy
humanistycznej,  w  której  biblioteki  osadzone  były  we  wszechstronnym  kontekście
kulturowym. Prowadzącego zajęcia cechowała rzadko spotykana kultura słowa oraz kultura
osobista połączona z wyszukaną elegancją w ubiorze i  każdym geście czy wyrazie twarzy.
Karol Głombiowski zdawał się postacią pomnikową, bez żadnych rys, ułomności, słabostek.
Chyba,  że  uznać  za  nią  można  fascynację  postaciami  antycznymi,  w  rezultacie  czego
nazywany był  przez studentów Assurbanipalem, którego bogatej bibliotece poświęcił  cały
chyba  jeden  wykład.  W  ciągu  czterech  lat  studiów  raz  można  było  dostrzec  pewne
zniecierpliwienie,  gdy nie bardzo poszedł  nam,  kolegom z jednego pokoju w akademiku,
egzamin po pierwszych trzech semestrach. Postawiwszy marne oceny w indeksie profesor
powiedział raczej niż zapytał: „Wy chyba w akademiku tylko w karty gracie”. Bo trudno do tej
kategorii zaliczyć inny zapamiętany epizod podczas seminarium magisterskiego, gdy jedna z
koleżanek (której jako jedynej z całego rocznika zaproponował  pozostanie w Instytucie w
charakterze  młodszej  asystentki)  przedstawiwszy  rozdział  pracy  spotkała  się  z
umiarkowanymi opiniami koleżanek i  kolegów. Formułując własną ocenę i podsumowując
dyskusje  profesor  zaczął  od  stwierdzenia  „Rzeczywiście,  rozdział  sprawia  wrażenie
napisanego na kolanie”, co następnie rzeczowo uzasadnił.

Wykłady profesora początkowo nie były dla studentów łatwe w odbiorze. Na tle nauki
szkolnej były czymś bardzo odmiennym w warstwie słownej i rzeczowej. Ich autor zapewne
uważał  za  oczywiste,  że  studenci  mają  wystarczającą  wiedzę  historyczną,  żeby  na  jej  tle
umieścić  zjawiska,  procesy  i  postaci,  o  których  mówił.  Ale  z  każdym  tygodniem  wiedza
studentów  rosła,  pozwalając  rozsmakowywać  się  w  kulturze  przekazywanego  słowa.  W
przygotowaniu  do  egzaminów  pomagał  wielokrotnie  wznawiany  skrypt  profesora  (taki
prawdziwy, powielany, a nie drukowany) Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i
średniowieczu.

Seminaria magisterskie, już po wyborze tematów prac, miały ustalony scenariusz: na
początek  wprowadzenie  metodyczno-metodologiczne  profesora,  następnie  prezentacja
wyników  usiłowań  kolejnych  magistrantów,  dyskusja  oraz  podsumowanie  promotora,
nierzadko poszerzane o kolejne uwagi natury ogólniejszej.

Po  wydarzeniach  marcowych  1968  r.  promotorzy  zobowiązani  zostali  do
zaproponowania  tematów  bliskich  współczesności.  Profesor  przyznał,  że  uczynił  to
niechętnie.  Uważał  bowiem,  że  w  warunkach  niedostatku  swobody  uprawiania  badań



naukowych  należy  walczyć  o  te  swobody  albo  zajmować  się  zagadnieniami  najmniej  na
ograniczenia narażonymi. Że, innymi słowy, im bardziej w głąb historii, tym więcej wolności.
Z drugiej strony jednak, problemy bliskie aktualnym realiom, stanowiły asumpt do dzielenia
się ze studentami spostrzeżeniami dotyczącymi codzienności przyszłej pracy zawodowej. A
że  sam  miał  doświadczenia  tego  typu,  więc  uznał  za  stosowne  wpoić  seminarzystom
przynajmniej  najbardziej  istotne  elementy  deontologii  bibliotekarskiej.  Z  całego  zespołu
czynił to tylko on jeden.

Podobnie  prowadził  swoje  seminarium  doktorskie.  Miał  tu  jednak  do  czynienia  z
osobami w bardzo różnym wieku, bywało, że starszymi od siebie, w większości pracującymi
w bibliotekach. Niektórzy mieli  już w swoim dorobku liczące się publikacje oraz znaczący
dorobek zawodowy. Ale i ich przestrzegał przed pospiesznym formułowaniem wniosków, a
zwłaszcza uogólnień. Uważał, że powinny być one poparte możliwie dogłębnymi badaniami
na  rozległej  bazie  źródłowej.  Sam  zgromadziwszy  imponującą  kartotekę  notatek  z
przejrzanych książek, formułował tezy bardzo ostrożnie, zaznaczając,  że ich ugruntowanie
wymaga  dalszych  studiów.  Dlatego  nie  zadowalało  go  przeczytanie  kolejnych  części
przygotowywanych  pod  jego  kierunkiem  dysertacji.  Oczekiwał  dostarczenia  przynajmniej
istotnych partii wypisów ze źródeł. A przedkładane fragmenty prac cierpliwie korygował nie
tylko  pod  kątem  naukowym,  lecz  także  poprawności  gramatycznej,  sugerując  czasem
trafniejsze sformułowania.

Co do rokowań niektórych z kandydatów nie miał złudzeń. Uważał jednak, że nawet
jeśli ich starania nie zostaną uwieńczone uzyskaniem stopnia naukowego, to poświęcona im
uwaga  i  czas  nie  zostaną  zmarnowane.  Nauczą  się  bowiem  formułowania  tez,  pracy  ze
źródłami,  dyskutowania,  jasnego  i  logicznego  formułowania  myśli  i  będzie  to  ich  trwały
kapitał.  Późniejsza  aktywność  pisarska  i  naukowa  części  owych  niedoszłych  doktorów
potwierdza słuszność tej postawy.

Pozostaje  jeszcze  kwestia  mistrzostwa.  Kim  trzeba  być,  jakie  mieć  przymioty
osobowości, co potrafić i wiedzieć, co czynić, żeby zostać uznanym za mistrza?

Niewątpliwie  najważniejsze  jest  mistrzostwo  osobiste,  a  więc  biegłość  w
wykonywaniu czynności zawodowych. W bibliotekarstwie najbardziej widoczne jest ono w
opracowaniu różnego rodzaju dokumentów, znajomości rynku wydawniczo-księgarskiego lub
obsłudze  specjalnych  kategorii  czytelników.  Najlepiej,  gdy  posiada  się  przy  tym  status
autorytetu,  przynajmniej  w  skali  pojedynczej  biblioteki.  Dodatkowym  atutem  będzie  z
pewnością  udział  w  jakimś  gremium  specjalistycznym,  np.  w  sekcji  lub  komisji  w
Stowarzyszeniu  Bibliotekarzy  Polskich,  prowadzenie  szkoleń,  wykładów  lub  udział  w
konferencjach naukowych.

W parze z tym powinno iść posiadanie jakiejś wizji zawodu lub przynajmniej swojej
specjalności i umiejętność dzielenia się nią ze współpracownikami lub adeptami do zawodu.
To zaś pozwala sądzić, że potrzebna jest silna świadomość zawodowa, utożsamianie się z
zawodem i duma z jego wykonywania.

W pracy  naukowej  warunkiem  mistrzostwa  jest  znaczący  dorobek  badawczy  oraz
wypracowanie  takiej  koncepcji  teoretycznej  lub/i  metodologicznej  uprawianej  dyscypliny
naukowej,  która znajdzie uznanie w środowisku naukowym i skupi grono badaczy,  którzy
zechcą  pójść  wskazaną  drogą,  osiągną  spodziewane  efekty  a  następnie  zechcą  teorię
rozwijać. Czyli stworzenie szkoły badawczej.

Trudno sobie wyobrazić mistrza, czyli kogoś, w czyje ślady chciałoby się iść, gdyby nie
cechowała go wysoka kultura osobista, a więc skromność, taktowność w zachowaniu, nie
uleganie złym emocjom, życzliwość, uprzejmość, ale też umiejętność wyrażenia dezaprobaty



lub krytyki w taki sposób, żeby zmotywować do korekty zachowania, a nie spostponować
winowajcy.

Skromność profesora była wręcz niespotykana np. w gronie ludzi, wśród których nie
był znany, prosił, żeby nie tytułowano go profesorem. Uważał bowiem, że może to być dla
innych krepujące. Ale też dbał o dystans.  Tych ze współpracowników, którzy mieli  prawo
zwracać się doń po imieniu można było policzyć na palcach jednej ręki.

O tym, że tak właśnie był  postrzegany najlepiej  zaświadcza fakt,  że w środowisku
osób, które pod jego ręka uzyskały stopień magistra lub stopnie naukowe do dziś nie mówi
się o nim inaczej niż właśnie MISTRZ.
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Barbara Bułat1

Przewodniki po świecie informacji, opracowane przez
bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej dla jej czytelników: wczoraj, dziś i jutro

Pisząc o edytorskiej działalności bibliotek, Jolanta Gwioździk stwierdza: „Jedną z form
realizacji zadań i funkcji bibliotek, zwłaszcza w zakresie dokumentacji i informacji o zbiorach,
jest działalność wydawnicza” [22, s. 334]. W istocie, poprzez wydawanie katalogów zbiorów
własnych,  katalogów  wystaw,  wykazów  nabytków,  informatorów  i  przewodników  po
bibliotece, prospektów i ulotek, opracowań monograficznych i wydawnictw jubileuszowych,
a  także  opracowań  bibliograficznych,  m.in.  poradników  bibliograficznych,  bibliotekarze
zaspokajają  informacyjne  potrzeby  czytelnika,  pomagają  mu  odnaleźć  się  w  świecie
informacji  –  w skali  mikro (własnej  biblioteki)  lub w skali  makro (wielu  bibliotek,  innych
instytucji,  czy  środowisk  tworzących,  zbierających  i  udostępniających  informacje).  Także
bibliotekarze  Biblioteki  Jagiellońskiej  starają  się  pomóc  w  orientowaniu  się  w  świecie
informacji  m.in.  opracowując  różnego  rodzaju  publikacje,  w  tym  przewodniki  dla
korzystających z Biblioteki oraz poradniki dla szukających piśmiennictwa z danej dziedziny.
Jak to robili, robią i planują robić? Jakie opracowania, w jaki sposób i dla kogo powstawały?
Co i  w jakiej  formie  prezentowały?  Czy i  jak  zmieniały  się  od okresu międzywojennego?
Odpowiedzi na te pytania spróbuje przynieść niniejszy rozdział.

Jeśli  chodzi  o  przewodniki  dla  korzystających  z  Biblioteki,  to  ograniczono  się  do
omówienia  tych  opublikowanych.  Pominięto  przewodniki  dla  zwiedzających2 oraz  te  dla
korzystających,  które  wprawdzie  opracowano  i  czasami  nawet  złożono  do  druku,  ale  z
różnych względów nie wydano3. Uwzględniono obszerniejsze publikacje, a także te w postaci
dwu-  lub  czterostronicowych  ulotek.  Określenie  „opublikowane”  rozumiane  jest  jako
„rozpowszechnione poprzez druk albo w Internecie”. Przesądzające o uznaniu publikacji za
przeznaczoną dla korzystających z Biblioteki było uznanie jej treści, za zawierającą informacje
przydatne  bądź  wręcz  niezbędne  do  sprawnego  korzystania  z  biblioteki  w  ogóle  lub
konkretnie z Biblioteki Jagiellońskiej.

Listę  tak  określonych  wydawnictw otwiera  Przewodnik  po Bibliotece  Jagiellońskiej
Ireny Barowej [2]. Pisząc go autorka miała już pewne doświadczenie w tej dziedzinie. W 1948
r. dla oprowadzających wycieczki po Bibliotece Jagiellońskiej opracowała bowiem informator
Poznajmy Bibliotekę Jagiellońską. Był on jednak dostępny w kilku tylko egzemplarzach (kopie
maszynopisu).  Poza  tym  na  skutek  zmian  organizacyjnych  okazał  się  niewystarczający.
Zlecono więc Irenie Barowej opracowanie nowego, znacznie obszerniejszego przewodnika.
Prace nad nim rozpoczęły się  w 1957 r.  W czerwcu tegoż roku dyrekcja wystosowała do

1 mgr Barbara Bułat, Biblioteka Jagiellońska, e-mail: barbara.bulat@uj.edu.pl
2 Były to dwie broszury autorstwa Karola Estreichera starszego: Biblioteka Jagiellońska, wydana w Krakowie w
1881 r. oraz  Przechadzka po Bibliotece Jagiellońskiej, wydana rok później jako osobne odbicie z  Kalendarza
Krakowskiego Józefa  Czecha  na  rok  1882,  a  także  książka  Wandy  Konczyńskiej  Biblioteka  Jagiellońska:
przewodnik dla zwiedzających opublikowana w Warszawie w 1923 r.
3 Przewodnik Biblioteka Jagiellońska opracowany w Oddziale Informacji Naukowej w latach 1974-1982 w języku
polskim i wersjach obcojęzycznych: angielskiej,  francuskiej,  niemieckiej i  rosyjskiej (maszynopisy w zbiorach
archiwalnych Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów) oraz przewodnik napisany przez Katarzynę Szklanny z
Oddziału Prac Naukowych i Organizacyjnych po oddaniu do użytku nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej (po
2001 r.).



Centralnego Zarządu Zbytu Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego pismo z prośbą o
przyznanie  papieru,  o  następującej  treści:  „Uprzejmie  proszę  o  przyznanie  papieru
kredowego  na  druk  bogato  ilustrowanego  Przewodnika  po  Bibliotece  Jagiellońskiej o
nakładzie 5.000 egzemplarzy, format 21 x 14,5 cm. Z uwagi na doniosłą rolę, jaką odgrywa
Biblioteka  Jagiellońska  w  świecie  naukowym  i  kulturalnym  wydanie  przewodnika
informującego o jej zbiorach i organizacji  jest bardzo ważne dla korzystających, zwłaszcza
licznych  uczonych  krajowych  i  zagranicznych. Również  Przewodnik  po  Bibliotece ma
znaczenie  propagandowe  i  zwiedzający,  zwłaszcza  goście  zagraniczni  często  się  o  niego
upominają  i  są  rozczarowani,  że  u  nas  brak  podobnego  wydawnictwa.  Ponieważ
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego w tym roku przyznało Bibliotece Jagiellońskiej specjalną
dotację  na  druk  ilustrowanego  przewodnika,  więc  przydział  papieru  kredowego  jest
konieczny” [27].

Prace nad  Przewodnikiem przeciągnęły się. Ostatnia redakcja została zakończona w
lutym  1963  r.  Po  naniesieniu  uzupełnień  (w  sierpniu  i  grudniu)  dwa  egzemplarze
maszynopisu  zostały  przesłane  do  Działu  Wydawnictw  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.  W
następnym roku miały miejsce prace końcowe: zbieranie ilustracji i korekta. Druk ukończono
w  październiku.  Przewodnik wydano  w  nakładzie  10  tys.  egzemplarzy  (w  tym  2  tys.  na
papierze kredowym). W  Przedmowie dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Jan Baumgart życzył
czytelnikom,  żeby:  „Przewodnik [...]  ułatwił  pracę  korzystającym  z  Biblioteki,  zbliżył
czytelników  do  jej  zbiorów,  umożliwił  orientację  zwiedzającym  oraz  przyczynił  się  do
poznania najstarszej biblioteki uniwersyteckiej w Polsce” [2, s. 6].

Publikacja miała objętość 106 stron formatu A5 (4,5 arkuszy wydawniczych). Treść
rozpoczynała się od dziejów Biblioteki Jagiellońskiej. Po nich następowała charakterystyka
gmachu  przy  al.  Mickiewicza  22  z  uwzględnieniem  poszczególnych  kondygnacji.
Zaprezentowano także strukturę organizacyjną. Część  Przewodnika, która jest aktualna do
dziś, zawiera omówienie zbiorów: książek, czasopism oraz poszczególnych rodzajów zbiorów
specjalnych.  W  kolejnych  rozdziałach  przedstawiono:  zasady  korzystania  ze  zbiorów,
katalogi,  Oddział  Informacji  Naukowej4,  czytelnie  (wraz  z  Wypożyczalnią  Miejscową,
Wypożyczalnią  Międzybiblioteczną  i  Pracownią  Fototechniczną)  oraz  działalność:
szkoleniową,  wydawniczą  i  wystawienniczą.  Przewodnik kończyły  krótkie  informacje  o
zwiedzaniu Biblioteki Jagiellońskiej, o bibliotekach instytutowych Uniwersytetu oraz wybór
literatury  o Bibliotece.  Tekst  ilustrowały  33 ryciny.  Na końcu załączono plany  wszystkich
pięter oraz plan sytuacyjny Biblioteki, a także streszczenia w języku angielskim, francuskim i
rosyjskim.

W 1975 r. wydano w nakładzie 1 tys. egzemplarzy informator Biblioteka Jagiellońska
w Krakowie [7].  Była to licząca 12 stron broszurka formatu A5, nieduża, ale ilustrowana i
zawierająca niezbędne informacje: adres, godziny otwarcia, ogólną charakterystykę zbiorów,
zasady  korzystania – ogólne i  szczegółowe oraz krótką informację o działalności  Ośrodka
Informacji Naukowej.

Przygotowywane  później  przewodniki  nie  miały  szczęścia  ukazać  się  drukiem.  Aż
przyszła epoka Internetu i funkcje informowania o Bibliotece przejęła strona internetowa [5].
Strona www Biblioteki Jagiellońskiej została założona z inicjatywy jednego z pracowników
Oddziału Komputeryzacji  Biblioteki Jagiellońskiej – Janusza Chwastka, w końcu 1996 r. Do
współpracy  wezwał  on  wszystkich  pracowników  Biblioteki,  jednak  tylko  nieliczni
odpowiedzieli  na to wezwanie i  dostarczali  mu treści  merytoryczne, które zamieszczał  na

4 Nazwa Oddziału Informacji Naukowej w ciągu 60 lat jego istnienia kilka razy ulegała zmianom.



stronie.  Wśród  współpracowników  byli  m.in.  pracownicy  Ośrodka  Informacji  Naukowej5.
Witryna Biblioteki Jagiellońskiej obejmowała wówczas następujące działy:

 Witamy  (adres,  telefon,  charakterystyka  ogólna,  stan  zbiorów,  godziny  otwarcia,
liczba pracowników oraz odnośnik do bazy pracowników UJ);

 Wydarzenia  (wystawy  w BJ,  rozbudowa  BJ,  odnośniki  do  Biblioteki  Brytyjskiej  UJ,
Biblioteki Collegium Medicum UJ);

 Bazy danych (bazy na nośniku CD-ROM, bazy w sieci lokalnej Novell BJ);

 Ze zbiorów (skany kilku skarbów BJ oraz rękopisu De revolutionibus Kopernika);
 Warto zobaczyć (Kraków, Polska, świat).

W  październiku  2000  r.,  dwie  bibliotekarki  Oddziału  Informacji  Naukowej:  Ewa
Bąkowska i Barbara Bułat,  zostały przeszkolone przez założyciela strony i  jej webmastera.
Mogły same tworzyć dokumenty html w prostym i darmowym programie Page Composer i
używając protokołu ftp udostępniać je na serwerze, na którym była posadowiona strona.
Możliwość  samodzielnego  publikowania  dokumentów była  bardzo  korzystna  zwłaszcza  w
przypadku konieczności aktualizacji informacji – dzięki brakowi pośredników uaktualnianie
przebiegało szybciej.  W ten sposób od października 2000 r.  do maja 2004 r.  dwie osoby
opublikowały  i  uaktualniały  na  stronie  21  dokumentów  (niektóre  z  dokumentami
podrzędnymi).

Od maja  2004  r.  nastąpiła  zmiana  wizerunku graficznego,  struktury  oraz  sposobu
redakcji  informacji  na  stronie  internetowej.  Webmasterem  została  Magdalena  Słowik  z
Oddziału  Komputeryzacji,  oddelegowana  wyłącznie  do  zajmowania  się  witryną  Biblioteki
Jagiellońskiej  od  strony  informatycznej6.  Do  prac  używała  bardziej  profesjonalnego
programu, gdyż na zawartość strony składało się już bardzo dużo plików, a zarządzanie nimi
wymagało  wiedzy  i  uwagi.  Skończyło  się  więc  samodzielne  umieszczanie  materiałów  na
stronie przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej. Materiały trzeba było kierować do
webmastera i tylko on publikował je na serwerze. Aktualizacja informacji czy nawet drobne
sprawy,  typu  poprawienie  błędu  literowego,  wymagały  telefonu  albo  e-maila  do
webmastera,  a  potem sprawdzenia,  czy  zmiany zostały  naniesione.  Istniały  jednak dobre
strony  tego  „scentralizowania”,  gdyż  Magdalena  Słowik  czuwała  nad  jednolitą  warstwą
formalno-graficzną,  bardzo  skrupulatnie  wyłapując  wszelkie  niekonsekwencje  np.  w
nazewnictwie katalogów czy agend Biblioteki i doprowadzała do ich ujednolicenia. Ponieważ
reprezentowała punkt widzenia osoby mniej  zorientowanej  w szczegółach bibliotecznych,
dyskusje z nią pozytywnie wpływały na unikanie żargonu bibliotecznego, a więc na większą
zrozumiałość tekstów także przez początkujących użytkowników strony.

Podczas majowej reformy z 2004 r. ustalono następujące działy witryny:

 Aktualności (Komunikaty, Wystawy, Wydarzenia);
 O Bibliotece (Charakterystyka, BJ w liczbach, Dzieje, Gmach, Struktura organizacyjna);

 Katalogi  (Informacja  o  katalogach,  Katalog  komputerowy  online,  Katalog
Podstawowy, Katalog przybytków rękopiśmiennych);

 Udostępnianie  zbiorów  (Godziny  udostępniania,  Informacje  ogólne,  Zapisy,
Regulamin,  Wypożyczalnia,  Czytelnie,  Słowniczek,  Skróty  przy  sygnaturach  w
katalogu, Skróty na rewersach odmownych, Cennik usług specjalnych);

 Wybrane zbiory w BJ (Bazy danych – w układzie alfabetycznym oraz dziedzinowym,

5 Ich  autorstwa na tym etapie  istnienia  strony były  następujące dokumenty:  Katalogi  kartkowe;  Kto  może
korzystać  ze  zbiorów  Biblioteki  Jagiellońskiej  (maj  1997);  Bazy  danych  online  zakupione  przez  Bibliotekę
Jagiellońską (marzec 2000); Przewodnik po polskich bibliografiach w Internecie (maj 2000).
6 Pierwszy webmaster zajmował się nie tylko witryną Biblioteki Jagiellońskiej, miał także inne obowiązki.



Czasopisma zagraniczne – pełnotekstowe online oraz drukowane,  Zbiory specjalne
zeskanowane, Czasopisma zeskanowane);

 Varia (Kwaśny papier, Fundacja Czynu Niepodległościowego);

 Inne biblioteki (jednostek organizacyjnych UJ, Biblioteka Medyczna CMUJ, w Polsce,
na świecie);

 Proponowane połączenia (UJ, Kraków, Polska, świat).
Zawartość merytoryczną strony współtworzył kilkuosobowy zespół, wymieniony początkowo
na  stronie  w  zakładce  „Redakcja  strony”.  Później  wprowadzono  zasadę  wymieniania
autorstwa przy poszczególnych dokumentach.

Prawie od początku swego istnienia witryna miała wersję w języku angielskim, za co
w 1999 r. została pochwalona: „większość stron www polskich bibliotek nie jest tłumaczona
na język  angielski  (lub jakikolwiek  inny).  Wyjątek  stanowią  szacowne instytucje  takie  jak
Biblioteka  Jagiellońska  czy  Biblioteka  Uniwersytetu  Gdańskiego,  które  taką  wersję  stron
przygotowały” [25]. Wersja angielska nie obejmowała jednak całej zawartości, a tylko części
najważniejsze.

W  II  edycji  konkursu  Najlepsze  witryny  internetowe  bibliotek  polskich,
organizowanego przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i  Komisję Automatyzacji  przy
Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, witryna Biblioteki Jagiellońskiej w
kategorii „biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji centralnych” zajęła
6-te miejsce (wśród 20 witryn zgłoszonych do tej kategorii od 10 lipca do 15 września 2004 r.
[24].

Od kwietnia 2012 r. strona internetowa Biblioteki Jagiellońskiej ma stać się częścią
nowego  portalu Uniwersytetu  Jagiellońskiego,  opartego  na  open  source’owym
oprogramowaniu Liferay. Zadanie migracji własnej strony internetowej do portalu otrzymały
wszystkie  jednostki  organizacyjne  Uniwersytetu,  w  tym  także  Biblioteka.  Przy  tej  okazji
postanowiono zmodernizować strukturę serwisu.  Prace rozpoczęły  się  w sierpniu 2011 r.
Kilkuosobowa grupa złożona z przedstawicieli Oddziału Komputeryzacji (w tym webmaster
strony internetowej) i Oddziału Informacji Naukowej podczas kilku spotkań przedyskutowała
i ustaliła projekt. We wrześniu został on poddany pod osąd szerszego grona kierowników
oddziałów. Ostatecznie zaakceptowano następującą strukturę strony:

 Dla  czytelnika  (informacje  o  zapisach,  wypożyczalniach,  czytelniach,  usługach
specjalnych, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz z Przewodnikiem);

 Katalogi (online oraz tradycyjne);

 Zbiory (charakterystyki poszczególnych rodzajów zbiorów BJ);
 Zasoby cyfrowe (Bazy danych, Lista A-Z, Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, Bazy własne,

Polskie dzieła pełnotekstowe);
 Działalność (Edukacyjna, Naukowo-wydawnicza, Kulturalna, Informacyjna, Projekty);

 Biblioteka  (Struktura  organizacyjna,  Historia,  Strategia  rozwoju,  Współpraca,
Statystyka, Regulaminy).

Nowości  w  stosunku  do  dotychczasowej  strony  internetowej  Biblioteki  Jagiellońskiej  to
dokumenty: Mechanizm korzystania ze zbiorów BJ oraz Który katalog wybrać? (w poddziale
„Przewodnik”), „Zaproponuj zakup do zbiorów BJ” i „BJ poszukuje” (w dziale „Katalogi”), cały
dział  „Zbiory”,  „Działalność  informacyjna”  (w  dziale  „Działalność”),  „Strategia  rozwoju”  i
„Współpraca” (w dziale „Biblioteka”).

Poszczególnym  oddziałom  Biblioteki  przydzielono,  odpowiednio  do  ich  specyfiki,
prace  nad  poszczególnymi  częściami  strony.  Każdy  kierownik  oddelegował  przynajmniej
jednego  pracownika  do  prac  nad  serwisem.  Łukasz  Głowacki  z  Oddziału  Komputeryzacji



przygotował  na  serwerze  miejsce  do  prac  –  Pracownię  Nowej  Strony  BJ  na  Portalu  UJ,
wyposażoną w edytor dokumentów html, w mechanizmy dodawania plików np. ze zdjęciami,
tworzenia szkiców, ich podglądu oraz publikowania w odpowiednich miejscach struktury.
Przeszkolił także tzw. edytorów – osoby mające tworzyć dokumenty. Dwa razy w miesiącu
odbywały się zebrania współpracowników mające na celu wymianę doświadczeń, pomysłów,
wyjaśnianie  wątpliwości.  W połowie  lutego  2012  r.  pracownicy  Oddziału  Komputeryzacji
rozpoczęli przenoszenie dokumentów z Pracowni już w docelowe miejsce na portalu.

W  lutym  2009  r.  zaczęto  prace  nad  kolejnym  projektem,  który  miał  pomóc  w
korzystaniu  z  Biblioteki  Jagiellońskiej  –  nad  poradnikiem  Biblioteka  Jagiellońska  dla
początkujących [6]. Był on tworzony do lutego 2010 r. przez Bibliotekę Jagiellońską (głównie
jej Oddział Informacji Naukowej) we współpracy z Centrum Zdalnego Nauczania UJ. Poradnik
jest  dostępny  w  dwóch  wersjach  na  dwóch  platformach  zdalnego  nauczania  UJ:  Pegaz
(dostępna od 19 października 2009 r. wersja dla studentów i pracowników UJ, posiadających
login w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów USOS) oraz Smok (dostępna od 4 lutego
2010  r.  wersja  dla  wszystkich zainteresowanych).  Poradnik  ma pomóc  przede wszystkim
nowym użytkownikom Biblioteki Jagiellońskiej w poruszaniu się po Bibliotece i korzystaniu z
niej,  poprzez  przekazanie  ogólnych  informacji  o  jej  funkcjonowaniu  (zapisy,  szukanie  w
katalogach,  zamawianie  wyszukanych  pozycji,  korzystanie  z  czytelni,  wypożyczanie,
kopiowanie,  dostęp  do  Internetu,  szukanie  pomocy).  Zastosowanie  technologii  e-
learningowej  daje  czytelnikom  możliwość  sprawdzenia  za  pośrednictwem  testów,  czy
zapamiętali  wszystkie  najbardziej  przydatne  informacje.  Szczegółowo  powstawanie  i
zawartość poradnika zostały omówione przez Przemysława Kozerę i Barbarę Bułat w 2011 r.
w publikacji Poradnik e-learningowy „Biblioteka Jagiellońska dla początkujących” [15].

Poradnik  przez  odnośniki  połączony  jest  ze  stroną  internetową  Biblioteki
Jagiellońskiej  i  wykorzystuje  niektóre  zawarte  na  niej  informacje  rozszerzając  je  (czasem
znacznie).  Niektóre  zagadnienia  wyjaśnia  krok  po  kroku  czy  punkt  po  punkcie  i  to  przy
zastosowaniu  rozwiązań  multimedialnych  (jak  interaktywne  diagramy  dotyczące  wyboru
odpowiedniego do potrzeb  katalogu  czy  filmy instruktażowe  o  zamawianiu  wyszukanych
pozycji). Obecnie niektóre z tych zagadnień znalazły swoje miejsce w strukturze tworzonego
portalu  Biblioteki  Jagiellońskiej  (np.  mechanizm korzystania  ze  zbiorów Biblioteki,  proces
wyboru katalogu,  zapisy  do Biblioteki  dla poszczególnych grup i  podgrup użytkowników).
Zawartość poradnika będzie więc wymagać przejrzenia i modyfikacji, polegającej nie tylko na
zamianie odnośników do dawnych miejsc na stronie internetowej na linki do nowych miejsc
na portalu, ale i na zamianie części tekstu poradnika na odnośniki do odpowiednich miejsc
portalu.  Wyeliminuje  to  konieczność  aktualizowania  informacji  w  trzech  miejscach  (na
portalu, na Pegazie, na Smoku) na rzecz tylko jednego (portalu).

Swego  rodzaju  uzupełnienie  strony  internetowej/portalu  Biblioteki  Jagiellońskiej
stanowi jej  profil  na Facebooku [8],  który był  przygotowywany od grudnia 2011 r.  przez
Dianę  Szymańską  i  Iwonę  Wawrzynek  z  Oddziału  Informacji  Naukowej.  Profil  został
uruchomiony 14 lutego 2012 r. w Walentynki. Jeden z jego czytelników skomentował ten
fakt słowami: „Jagiellonka na FB! Nie sądziłem, że dożyję”. Profil ma trafić z informacjami
dotyczącymi  Biblioteki,  zwłaszcza  tymi  bieżącymi,  do  osób,  dla  których  ten  portal
społecznościowy stanowi „środowisko naturalne”. Na razie w profilu podane są podstawowe
informacje o Bibliotece (funkcje,  adres, telefon,  e-mail,  odnośnik  do strony internetowej,
ogólne godziny otwarcia), odnośniki do Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ oraz
do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, zdjęcia gmachu oraz z różnych imprez, które odbyły się
w  Bibliotece  Jagiellońskiej.  Na  tablicy  umieszczane  są  zapowiedzi  mających  się  wkrótce



odbyć wykładów (m.in. z cyklu Ars Quaerendi), wystaw, spotkań i innych imprez. W końcu
lutego 2012 r. (czyli po upływie dwóch tygodni istnienia profilu) Biblioteka Jagiellońska miała
ponad 250 fanów.

Dość  specyficzną  podgrupę  przewodników  nierejestrowanych  przez  bibliografie,
stanowią  ulotki.  Do  niektórych  udało  się  jednak  dotrzeć.  Najstarsza  z  nich  to  ulotka
Biblioteka Jagiellońska z  połowy lat  trzydziestych  XX w.  [9].  Składała  się  z  dwóch kartek
formatu 30 x 16,5 cm. Podawała ówczesny adres, lokalizację najważniejszych agend (czytelni,
pracowni  i  biur),  funkcje  Biblioteki,  cytowała  też  Regulamin  korzystania  z  Biblioteki
Jagiellońskiej.

Informator  korzystania  ze  zbiorów  Biblioteki  Jagiellońskiej [23]  datowany  na  1
września 1972 r. został wydany w nakładzie 20 tys. egz. Obejmował 2 kartki formatu 10,5 x
7,5  cm.  Zawierał  podstawowe  informacje  dotyczące:  zapisów,  katalogów,  zamawiania
książek  i  starszych  czasopism,  czasopism  bieżących,  księgozbiorów  podręcznych  czytelni,
zamawiania  mikrofilmów  i  fotokopii,  zbiorów  specjalnych,  regulaminów.  Jest  bardzo
prawdopodobne, że był wręczany czytelnikom przy zapisie do Biblioteki.

Więcej informacji znaleziono o najnowszych ulotkach. W sierpniu 1996 r. bibliotekarki
Oddziału  Informacji  Naukowej  przygotowały  pierwszą  edycję  ulotki  informacyjnej  o
Bibliotece  Jagiellońskiej  [11]  dla  potrzeb  studentów na  nadchodzący  rok  akademicki.  Od
września  1999  r.  doszła  wersja  angielska  [10].  W  obu  wersjach  językowych  podano
podstawowe  zagadnienia  związane  z  korzystaniem  z  Biblioteki:  adres,  najważniejsze
telefony, e-mail, adres strony internetowej, godziny otwarcia poszczególnych agend, zasady
zapisów  do  Biblioteki,  ogólne  zasady  korzystania,  zawartość  dwu  katalogów  dostępnych
online oraz katalogów kartkowych, sposób zamawiania, kopiowania, dostęp do Internetu. W
październiku 2003 r., w związku z wprowadzeniem nowej wersji katalogu komputerowego,
bibliotekarze Oddziału Komputeryzacji zredagowali dodatkową ulotkę  Podręczna instrukcja
korzystania z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ [28].

Treść ulotek jest przeglądana i w razie potrzeby aktualizowana zawsze we wrześniu
(czyli  przed  początkiem  nowego  roku  akademickiego)  oraz  wtedy,  gdy  w  Bibliotece
Jagiellońskiej  następują  jakieś  zmiany,  np.  spowodowane  remontami  zmiany  lokalizacji
agend czy godzin  otwarcia.  Ulotki  rozkładane są w uczęszczanych  miejscach i  rozdawane
uczestnikom lekcji bibliotecznych.

Początkowo były robione metodą chałupniczą.  Tekst w trzech szpaltach na dwóch
stronach formatu A4 zapisywano w edytorze i drukowano na drukarce igłowej dostępnej w
Oddziale. Wydruk powielany był w odpowiedniej liczbie egzemplarzy7 na kserokopiarce w
Bibliotece. Kopie składane były przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej oraz ich
kolegów  z  Oddziału  Udostępniania  Zbiorów  i  kolportowane  w  budynku  Biblioteki.  Od
września 2000 r. polska wersja ulotki, od 2002 r. także wersja angielska, a od 2003 r. ulotka o
katalogu  komputerowym,  są  drukowane  w  drukarni  z  dostarczonego  z  Biblioteki  pliku.
Bibliotekarzom Oddziału Informacji Naukowej pozostaje nanoszenie zmian w tekście ulotek,
dostarczanie  pliku  do  drukarni,  a  potem  rozprowadzanie  w  Bibliotece  Jagiellońskiej
gotowego nakładu. W 2004 r. zdecydowano się na wprowadzenie koloru: żółtego dla ulotek
w języku polskim, zielonego – dla ulotek w języku angielskim, niebieskiego – dla instrukcji
korzystania z katalogu komputerowego.

Na  pograniczu  przewodnika  dla  korzystających  z  biblioteki  w  ogóle  (nie  z  jednej
konkretnej biblioteki) i  przewodnika dla szukających piśmiennictwa mieści  się  Przewodnik

7 Dla  przykładu  –  od  września  1999  r.  do  końca  maja  2000  r.  zostało  powielonych,  złożonych  ręcznie  i
rozprowadzonych 8,8 tys. egz. ulotki w języku polskim i 1,8 tys. egz. w języku angielskim.



dla korzystających z bibliotek oraz spis dzieł  pomocniczych Józefa Grycza [21]. W krótkim
wstępie autor tak wyjaśniał cel swojej pracy: „u nas nawet uczniowie uniwersytetu nie mają
możności metodycznego poznania sposobów pracy w bibliotece, a skazani na samodzielne
szukanie drogi i błądzenie na terenie zupełnie nieznanym, tracić muszą wiele czasu i energii,
zanim nauczą się prawidłowego i owocnego korzystania z biblioteki, katalogów, oraz innych
pomocniczych dzieł i  ułatwień pracy naukowej. Tym  «samoukom» chce przyjść z pomocą
niniejszy Przewodnik [...]; ma on też stać się wiernym vademecum dla młodych pracowników
naukowych” [21, s. V].

Przewodnik składał się z trzech części. W pierwszej przedstawiono metodykę pracy w
bibliotece  –  zadania  bibliotek,  metody  pracy  umysłowej  i  ogólne  zasady  korzystania  z
biblioteki (umiejętne poszukiwanie literatury), a także zagadnienia księgoznawstwa (rodzaje
książek,  cechy  literatury  naukowej,  różnice  między  beletrystyką  a  książkami
niebeletrystycznymi,  układ  treści,  publikacja  jako  jednostka  bibliograficzna  –  dzieła
samoistne, zbiorowe, seryjne, periodyczne, elementy opisu bibliograficznego książki). Część
druga  poświęcona  była  korzystaniu  z  Biblioteki.  Przedstawiono  w  niej  rodzaje  i  zadania
katalogów, zasady korzystania z różnych czytelni oraz zasady wypożyczania. Znalazło się tu
omówienie  zasad  katalogowania  i  cytowania  („Tylko  bowiem prawidłowe,  a  więc  ścisłe  i
wystarczające  zacytowanie  książki,  czy  to  w  jakiejś  pracy  czy  przy  zamawianiu  jej  w
bibliotece, umożliwi szybkie i pewne rozpoznanie względnie dostarczenie jej” [21, s. 25]).

Trzecia część publikacji,  czyli  Spis dzieł pomocniczych stanowi rodzaj  poradnika dla
szukających piśmiennictwa. Zawiera bowiem działowy wykaz 381 polskich i  zagranicznych
publikacji, które mogą być przydatne jako punkt wyjścia takich poszukiwań. Gwiazdką autor
oznaczył  pozycje  dostępne  wówczas  w  Bibliotece  Jagiellońskiej.  Stanowią  one  82%
wszystkich zarejestrowanych. Spis rozpoczynają polskie bibliografie ogólne i specjalne (m.in.
dziedzinowe).  Po  nich  następują:  bibliografie  zagraniczne  –  ogólne  i  specjalne  (m.in.
dziedzinowe),  drukowane  katalogi  wielkich  bibliotek,  spisy  pseudonimów  i  dzieł
anonimowych (polskie i obce), słowniki biograficzne (polskie i obce), encyklopedie ogólne i z
poszczególnych  dziedzin.  Część  tę  zamykają  katalogi  rękopisów  oraz  wykaz  ważniejszych
księgozbiorów i archiwów polskich.

Ten sam autor w tym samym roku wydał  Katalog biblioteki podręcznej czytelni oraz
biura katalogowego [20]. Zestawiono w nim w układzie działowym (według dziedzin wiedzy)
ponad 9 tys. tytułów najważniejszych encyklopedii, słowników, bibliografii, informatorów i
źródeł z danej dziedziny. Stanowiły one księgozbiór podręczny ówczesnej Czytelni Głównej.
Według autora od niego właśnie należało rozpoczynać poszukiwania bibliograficzne: „Dzięki
starannej  eklekcji  [sic!]  wydawnictw podstawowych i  najwybitniejszych  z  poszczególnych
gałęzi  nauki,  jaką  przestrzega  się  przy  urządzaniu  podręcznego  księgozbioru  czytelni,
nabędzie pracownik w krótkim czasie pewności siebie i umiejętności poruszania się na polu
pracy naukowej.  Gdy zaś zadomowi się już w swojej  dziedzinie w tym zakresie, jaki  daje
czytelnia,  wtedy  może  pokusić  się  o  dalsze  zdobycze  i  wiadomości  swoje  starać  się
ugruntować na szerszych podstawach.  Teraz będzie już  musiał  samodzielnie przebijać się
przez całe góry najróżniejszych publikacyj dotyczących [...] zajmującego go tematu” [21, s. 4-
5].

W 1979 r. z inicjatywy Zofii Skwarnickiej, kierownika Oddziału Informacji Naukowej,
rozpoczęto  prace  redakcyjne  i  konsultacje  związane  z  serią  kilku  informatorów,
omawiających podstawowe źródła informacyjne z poszczególnych dziedzin wiedzy: filologii
polskiej  [1],  filologii  rosyjskiej  [14],  historii  Polski  i  historii  powszechnej  [26],  nauk
filozoficznych [12], nauk prawnych [32], pedagogiki [18], psychologii [19], socjologii [13], a



także  podstawowe  bibliografie  ogólne  [17].  Seria  ta  obejmować  miała  także  poradnik  o
metodach pracy umysłowej i korzystania ze źródeł informacji [16], miała też być rozszerzona
o  inne  dziedziny.  Już  w  1981  r.  rozpoczęto  prace  nad  skryptami  z  filologii  germańskiej,
etnografii, filologii romańskiej, a w 1982 z: muzykologii, historii sztuki, archeologii i filologii
słowiańskiej.  Poradniki  z  filologii  romańskiej  i  z  muzykologii  zostały  złożone  do  druku
odpowiednio w 1982 i  1983 r.,  nie ujrzały  jednak światła  dziennego.  Taki  też los spotkał
skrypty  z  zakresu etnografii  i  archeologii,  doprowadzone  w 1986 r.  do  formy czystopisu
maszynowego,  czekającego  na  przekazanie  do  recenzji.  Informatory  opracowywali
pracownicy  Oddziału  Informacji  Naukowej.  Praca  nad  każdym  z  nich  trwała  kilkanaście
miesięcy,  gdyż  wykonywana  była  dodatkowo,  oprócz  zwykłych  czynności  w  Oddziale.
Ponadto poradniki konsultowane były z pracownikami naukowymi odpowiednich wydziałów
czy instytutów, co też wymagało czasu.  Ponieważ wydane zostały w ramach serii  Skrypty
Uczelniane UJ, przechodziły także proces recenzyjny. Recenzentami byli pracownicy naukowi
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Większość skryptów ukazała się w latach 1980-1982. Były to broszury formatu A5,
objętości średnio 1-2 arkuszy wydawniczych. Skrypty dziedzinowe wydane były w nakładzie
od 300 do 800 egzemplarzy, a skrypty ogólne – 1-1,5 tys. egzemplarzy.

Opracowania  miały  służyć  studentom  pomocą  przy  samodzielnym  poszukiwaniu
piśmiennictwa potrzebnego w toku studiów, a szczególnie przy pisaniu prac magisterskich.
Poradniki dziedzinowe wskazywały podstawowe encyklopedie, słowniki, bibliografie z danej
dziedziny,  znajdujące  się  w  zbiorach  Biblioteki  Jagiellońskiej  oraz  biblioteki  wydziału  czy
instytutu  odpowiedniego do dziedziny reprezentowanej  przez poradnik.  Nie  uwzględniały
podręczników, opracowań monograficznych i  podstawowych bibliografii ogólnych, ujętych
przez  oddzielny  informator,  im  tylko  poświęcony.  Poradniki  uwzględniały  wybrane
międzynarodowe  i  polskie  bibliografie  bibliografii,  bibliografie  ogólne  oraz  bibliografie
narodowe (Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Niemiec i Rosji/ZSRR) ze zbiorów Biblioteki
Jagiellońskiej. Każda pozycja zamieszczona w informatorach była zwięźle scharakteryzowana.
Przy  opisie  bibliograficznym  podawano  określenie  miejsca  przechowywania  publikacji  w
Bibliotece  Jagiellońskiej  (i/lub  w  innej  bibliotece  UJ).  Poradniki  dotyczące  bibliografii
ogólnych  oraz  filologii  rosyjskiej  wyposażone  zostały  także  w  indeks  autorsko-tytułowy
omówionych bibliografii.

Poradnik  metodyczny  omawiał  ogólne  zasady  techniki  pracy  umysłowej,  dobrą
organizację pracy, umiejętność koncentracji  oraz zapamiętywania. Dawał także wskazówki
szczegółowe, dotyczące umiejętnego czytania, notowania oraz efektywnego korzystania ze
źródeł  informacji:  katalogów  i  bibliografii.  Odsyłał  do  dalszej  lektury,  podając  wybór
podstawowego piśmiennictwa z zakresu techniki pracy umysłowej.

Jak podawały informacje na odwrocie karty tytułowej, informatory z poszczególnych
dziedzin  przeznaczone  były  dla  studentów  poszczególnych  kierunków  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, poradnik o metodach pracy naukowej zaś – dla studentów wszystkich lat
studiów na wszystkich kierunkach. Zestawy informatorów posłano w maju 1981 r. także do
26 bibliotek naukowych w Polsce.

Upowszechnianie się Internetu pociągnęło za sobą pojawienie się nowej formy źródeł
bibliograficznych  –  baz  danych  online.  Zrodziła  się  więc  potrzeba,  „aby  stworzyć  prosty
system szybkiego dostępu do tych źródeł elektronicznych, które są najbardziej wiarygodne
pod  względem  rzetelności  i  kompletności  zgromadzonych  danych,  a  równocześnie
najbardziej  odpowiadają  potrzebom  czytelników  naszej  biblioteki”  [3].  Tak
scharakteryzowała genezę wykazu  Polskie bibliografie i informatory w Internecie [29] jego



pomysłodawczyni i  przez długie lata główna autorka,  Ewa Bąkowska.  Ten działowy wykaz
odnośników  do  darmowych  baz  danych  został  opracowany  i  umieszczony  na  stronie
internetowej w maju 2000 r. Pierwotnie spis obejmował 8 następujących działów:

1. Polska bibliografia narodowa,
2. Czasopisma w Internecie,
3. Centralne katalogi zbiorów bibliotek w Polsce,
4. Bibliografie bibliografii,
5. Bibliografie regionalne,
6. Bibliografie dziedzinowe,
7. Polskie informatory w Internecie,
8. Polskie dzieła pełnotekstowe.

Mimo tego,  że  wykaz  aż  do  2005  r.  nie  był  nigdzie  reklamowany  ani  omówiony,
odnośniki do niego (lub jego części) pojawiły się na kilkunastu polskich i kilku zagranicznych
stronach internetowych bibliotek, instytucji czy projektów (m.in. Library of Congress) [3].

Już w 2005 r. twórczyni wykazu – Ewa Bąkowska pisząc o nim marzyła: „Być może w
przyszłości  mógłby stać  się  podstawą dla opracowania  go  w postaci  samodzielnej  bazy  z
własnym aparatem wyszukiwawczym, czymś w rodzaju bibliografii bibliografii [3]. W 2012 r.
jej  marzenia  wydają  się  realizować.  Przy  okazji  przygotowywania  portalu  Biblioteki
Jagiellońskiej zaczęto się bowiem zastanawiać nad sposobem prezentacji  w nim spisu baz
danych. Dotychczasowe wykazy – oddzielny dla baz zagranicznych, oddzielny dla baz polskich
zaczął  wydawać  się  niewystarczający.  Zrodziła  się  więc  idea  zebrania  w  jednym  miejscu
informacji o wszystkich bazach danych (polskich, obcych, kupowanych, w wolnym dostępie) i
dania użytkownikowi możliwości  wyszukania tych mu potrzebnych,  np.  takich,  w których
może wyszukać piśmiennictwo z danej dziedziny.

Powstał  pomysł  skatalogowania  tych  baz  w  Komputerowym  Katalogu  Zbiorów
Bibliotek UJ (KKZBUJ). Dzięki temu użytkownik szukający w tym katalogu pozycji na określony
temat mógłby wyszukać np. bibliografie nie tylko drukowane, ale i te online (bazy danych).
Pomysł  przewiduje,  że  jednocześnie  informacje  o  bazach  zostaną  odfiltrowane  i
wyodrębnione  jako  tzw.  skin  w  osobną  bazę-córkę  (bazę  baz),  która  dawałaby  te  same
sposoby wyszukiwania, jakie istnieją w KKZBUJ, ale w odniesieniu tylko do baz. Zakładkę do
tej  bazy  baz  umieszczono  by  na  startowej  stronie  portalu  Biblioteki  Jagiellońskiej  (obok
przewidzianych  do  tej  pory  zakładek:  „KKZBUJ”,  „Katalog  Podstawowy”,  „Jagiellońska
Biblioteka Cyfrowa”).  Ten zabieg przybliżyłby bazy danych użytkownikom wchodzącym na
portal.

Pomysł  został  zaakceptowany  przez  dyrekcję,  skonsultowano  go  z  bibliotekarzem
systemowym oraz pracownikami z Oddziału Komputeryzacji. Przeszkolone zostały trzy osoby
z Oddziału Informacji Naukowej, które będą katalogować bazy.  Pierwsze opisy zostały już
wprowadzone.  Rozpoczęto  od  baz  zagranicznych  (prenumerowanych  przez  UJ  oraz  o
dostępie w ramach licencji krajowej). Zanim jednak wszystkie bazy zostaną skatalogowane,
zanim  powstanie  baza  baz,  nie  można  pozbawiać  użytkowników  dostępu  do  spisu  baz.
Trwają więc konsultacje nad unowocześnioną wersją obecnych dwóch wykazów, w której
warstwa  zawierająca  informacje  o  bazie  byłaby  oddzielona  od  warstwy  prezentującej  te
dane.

W niniejszym tekście przedstawiono pokrótce kilka przewodników dla korzystających
z Biblioteki  oraz  poradników dla szukających piśmiennictwa.  Merytorycznie opracowali  je
bibliotekarze  Biblioteki  Jagiellońskiej,  opierając  się  na  swoim doświadczeniu zawodowym
zebranym w ciągu pracy w agendach udostępniania (Józef Grycz, Irena Barowa, współautorzy



strony  internetowej),  czy  informacji  naukowej  (Irena  Barowa,  Ewa  Bąkowska,  autorzy
poradników  dziedzinowych,  autorzy  poradnika  e-learningowego,  współautorzy  strony
internetowej). Publikowane od lat dwudziestych XX w. zmieniały się mniej lub bardziej, jeśli
chodzi  o treść, formę przekazu oraz zasięg oddziaływania.  Jednak pojawienie się nowych
technologii  i  koncepcji  organizacyjnych  wpłynęło na  poszerzenie  zakresu tematyki,  np.  o
sposoby  korzystania  z  zasobów  elektronicznych  czy  o  bazy  danych  online.  W przypadku
przewodników  po  bibliotece  ich  forma  ewoluowała  od  druków  do  strony
internetowej/portalu,  profilu  w  portalu  społecznościowym  i  e-learningu,  w  przypadku
poradników dziedzinowych od książki przez internetowy adnotowany wykaz baz danych aż
do planowanej do wykonania i udostępnienia w Internecie bazy baz danych. Ewolucja formy
przekazu  spowodowała  poszerzenie  kręgu  odbiorców,  a  poniekąd  także  kręgu
współautorów.

Bibliotekarze  swoją  wiedzą  o  zbiorach  i  źródłach  informacji  dzielą  się  z
użytkownikiem. Nie czekają na jego pytania, lecz starają się je uprzedzić. Do pozyskiwania
swojej  wiedzy  wykorzystują  współpracę  z  naukowcami  (przewodniki  dziedzinowe)  czy
użytkownikami  (Polskie  bibliografie  w  Internecie).  Starają  się  dotrzeć  do  użytkownika  w
miejscu,  w  którym  się  on  znajduje  (portal  społecznościowy).  Za  pośrednictwem
przewodników  dziedzinowych  pomagają  znaleźć  publikacje  z  danej  dziedziny,  wskazują
encyklopedie,  słowniki,  bibliografie  polskie  i  obce,  zarówno  w  zbiorach  Biblioteki
Jagiellońskiej, jak i innych bibliotek oraz bazy danych w Internecie.
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