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 „Nie każde dane to informacja,
Nie każda informacja to wiedza,
Wiedzieć nie znaczy zrozumieć,

A zrozumienie to jeszcze nie mądrość…”
 Clifford Stoll88

 W  referacie zostanie  zaprezentowana działalność szkoleniowa Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego metodą tradycyjną i  online, a  także promocyjna 
w  ramach corocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Podkreślone zostanie 
znaczenie i rola ekologii informacji umożliwiające nowoczesnemu społeczeństwu 
rozwój w wymiarze informacyjnym i naukowym.

 Zadaniem każdej biblioteki akademickiej powinno być wykreowanie wizerunku 
przyjaznej i  potrzebnej instytucji, spełniającej oczekiwania użytkowników 
w sposób sprawny i nowoczesny. Pomocą w budowaniu takiego wizerunku może 
być marketing.

 Ekologia informacji jako wyznacznik kultury informacyjnej kształtuje 
współczesne oblicze działalności edukacyjnej i promocyjnej biblioteki akademickiej. 
Zwiększająca się  liczba dostępnych e-zasobów i osób poszukujących różnorodnych 
informacji wymaga podejmowania i  opracowywania nowych usług i  projektów 
promocyjnych biblioteki, natomiast cywilizacja techniczna przynosi ogromny 
informacyjny zgiełk współczesnemu i  aktywnemu użytkownikowi biblioteki 
akademickiej.

88  Clifford Stoll (ur. 1951) – amerykański astronom, administrator sieciowy oraz pisarz. W 1980 roku 
otrzymał tytuł doktora (Ph.D.) w Uniwersytecie Arizony. Napisał trzy książki na temat nowoczesnych 
technologii. Pisze również do czasopism popularnonaukowych (np. do Scientific American). 
W czasie pracy dla Lawrence Berkeley National Laboratory Stoll przyczynił się do schwytania hakera 
wykradającego dane z  wojskowych komputerów w  latach osiemdziesiątych. Swoje związane z  tym 
przygody opisał w książce „Kukułcze jajo”.
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 Pojęcie społeczeństwo informacyjne „stało się w  ostatnich dekadach XX wieku 
niejako określeniem kluczowym, wyjaśniającym kierunek przeobrażeń społecznych” [10].

 Według danych amerykańskiej firmy Cisco89 w  2014 roku przez Internet 
przesłanych zostanie 61,5 miliarda gigabajtów danych w  miesiącu. Ludzki mózg 
codziennie wchłania około 34 gigabajtów danych co odpowiada około 100 tysiącom 
słów. Człowiek zostaje przeładowany informacjami, zniechęcony i  paradoksalnie 
coraz trudniej dotrzeć mu do potrzebnej i wartościowej informacji czy literatury.

 Francuski naukowiec Adrien Baillet90 powiedział już w 1685 roku: „mamy powód, 
żeby obawiać się, że liczba książek, która rośnie każdego dnia, spowoduje, że na 
następne stulecia zapadniemy w stan barbarzyństwa, jak ten który nastąpił po upadku 
Imperium Rzymskiego”. Narzekano wówczas „tylko” na zbyt dużą ilość i  objętość 
książek. Dziś współczesny czytelnik używa nowych technik, które pomagają mu 
w opanowaniu obszernego materiału, takich jak: skanowanie, wycinanie i wklejanie 
fragmentów tekstów.

 Zjawisko nadmiaru informacji czy informacyjnego przeładowania  
(z  ang. information  overload) stanowi wyzwanie dla współczesnego bibliotekarza. 
Cyfrowy świat determinuje także funkcjonowanie i  działalność dydaktyczną 
i  marketingową biblioteki akademickiej. Świat dąży do cyfryzacji. Biblioteki 
wprowadzając nowoczesne technologie mają za zadanie ułatwić swoim użytkownikom 
funkcjonowanie w  społeczeństwie informacyjnym zgodnie z  zasadami ekologii 
informacji. Chaos informacyjny implikuje zwiększenie wymagań użytkowników 
w  zakresie znajomości różnych źródeł i  formatów szkoleń bibliograficznych. 
Jednocześnie zwiększa się także odpowiedzialność biblioteki akademickiej za 
efektywne kształcenie użytkowników w  wykorzystywaniu nowych technologii 
oferowanych przez bibliotekę. Obecność danej instytucji w  świecie internetowym 
jest obowiązkowym do spełnienia wymogiem, jeżeli chce ona być pozytywnie 
postrzegana czy wręcz w ogóle zauważona przez otoczenie. Rzeczywistość wirtualna 
daje możliwość szybkiego kontaktu z  nabywcami usług bibliotecznych, kreuje 
pozytywny wizerunek biblioteki. Posiadanie własnej strony internetowej z dostępem 
do katalogu, obecność na portalach społecznościowych takich jak Facebook poszerza 
krąg osób zainteresowanych czytelnictwem. Ważne jest regularne i ukierunkowane 
wprowadzanie zmian. Umożliwienie użytkownikom biblioteki współtworzenia 
serwisu, stałe jego udoskonalanie uwzględniające potrzeby obecnych i potencjalnych 
użytkowników biblioteki.

89  Cisco – jedno z największych przedsiębiorstw informatycznych na świecie. http://www.cisco.com/  
90  Adrien Baillet ( 1649-1706) – francuski naukowiec, duchowny, bibliofil, bibliotekarz i krytyk literacki.
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Ekologia informacji w e-społeczeństwie

 Głównym zadaniem biblioteki akademickiej w  społeczeństwie cyfrowym  są 
obecnie działania dydaktyczne i  marketingowe. Biblioteka akademicka należy 
do instytucji non profit, które w  sposób szczególny powinny zabiegać o  swój 
pozytywny wizerunek. Teoretycznie biblioteka jest miejscem, do którego student 
przyjdzie, ponieważ zmuszony jest niejako do korzystania z  niej, ale nie oznacza 
to, że nie trzeba czynić starań o kreowanie jej przyjaznego wizerunku. Sprostanie 
oczekiwaniom studentów i  pracowników naukowych korzystających z  usług 
bibliotecznych wpływa na postrzeganie biblioteki, jej pracowników, na budowanie 
więzi z użytkownikami. Promocja biblioteczna dotyczy działań, za pomocą których 
biblioteka informuje o  swoich zasobach (katalog, bazy) i  usługach. Miarą jakości 
usług jest wygoda korzystania z nich, dlatego dążymy do udostępnienia ich w miejscu 
pracy użytkownika. Są to: katalog online, dostęp do baz poprzez VPN (Virtual 
Private Network oznacza dostęp do elektronicznych zasobów BUG z  domowych 
komputerów) zamawianie i prolongata przez Internet.

 Zmieniające się wymogi użytkowników wobec nowoczesnej biblioteki 
akademickiej spowodowały w  Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego w  2014 roku 
przekształcenie Oddziału Informacji Naukowej w Oddział Informacji i Promocji91. 
Zadaniami Oddziału Informacji i  Promocji w  zakresie kształcenia umiejętności 
informacyjnych użytkowników stały się:
−	 opracowanie tradycyjnej edukacji informacyjnej i  promocyjnej poprzez 

przygotowanie   szkoleń bibliograficzno – informacyjnych pt. „Klucz biblioteczny” 
dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych,

−	 redakcja strony domowej Biblioteki,
−	 tworzenie własnych informatorów dostępnych online (Bibliografia i Bibliografia 

załącznikowa, Informatory) oraz cyfrowych wersji wystaw Biblioteki UG, 
−	 promocja Biblioteki i Uniwersytetu Gdańskiego  poprzez udział Biblioteki UG  

w  Bałtyckim Festiwalu Nauki,
−	 opracowanie szkolenia online w wersji polskiej i angielskiej.

Biblioteka jest miejscem, gdzie dostęp do szkoleń i informacji dla użytkowników jest 
uważany za jeden z najważniejszych celów.

91  Przekształcenie nastąpiło na mocy Zarządzenia Rektora UG  nr 115/R/13 z dnia 11 grudnia 2013 r 
w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki UG.
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 Szkolenie biblioteczno–bibliograficzne  
pt. „Klucz biblioteczny”

 Priorytetem szkolenia „Klucz biblioteczny” są wysokie standardy rzetelności przy  
jednoczesnym uwzględnieniu celów i zadań dla konkretnej grupy uczestników, dla 
których „Klucz biblioteczny” ma być inspiracją i pomocą przy pogłębianiu wiedzy. 
Za cel szkolenia pod nazwą „Klucz biblioteczny” postawiono pomoc w  skróceniu 
czasu poszukiwania literatury i informacji przez czytelnika oraz zmotywowanie go 
do samodzielnego wyszukiwania i oceny informacji zgodnie z założeniami ekologii 
informacji. Jak wskazuje sama nazwa, szkolenie ma być kluczem otwierającym 
drzwi do  katalogów bibliotek tradycyjnych i  cyfrowych. Możliwości i  potencjał 
katalogów bibliotecznych i  bibliotek cyfrowych  są ogromne dla pracy naukowej 
i  nadal w  dużym stopniu nie wykorzystywane przez studentów. Tempo zmian 
następujących w  katalogach bibliotecznych może powodować  u  Czytelnika 
zmęczenie informacyjne. „Klucz biblioteczny” to cykl wykładów połączonych 
z  warsztatami poświęcony narzędziom i  strategiom wyszukiwania informacji 
bibliograficznych dla potrzeb naukowych. Tematyka jest dostosowana do zagadnień 
badawczych uczestników. Pracownik naukowy zgłaszający grupę studentów na 
szkolenie, może przesłać przykładowe zagadnienia na  poszukiwaniu których 
zostanie oparte spotkanie. Konstrukcja Szkolenia biblioteczno – bibliograficznego 
została oparta na zasadzie blended learning92. To mieszana metoda kształcenia 
łącząca tradycyjne metody zakładające bezpośredni kontakt z prowadzącym wraz 
z  jednoczesnym wykorzystywaniem nowoczesnego sprzętu umożliwiającego 
prezentację katalogu, Bibliotek Cyfrowych oraz pomocy online opracowanych przez 
Oddział Informacji i Promocji. Składają się na nie: ulotki i prezentacje „Bibliografia 
załącznikowa” i „Przypisy bibliograficzne”.

 Wskazując na konkretne linki dziedzinowe i  katalogi Użytkownicy przestają 
postrzegać rozwijającą się globalną sieć internetową jako konkurencję dla 
biblioteki. Ważna jest edukacja segregacji informacji, filtracji, podziału połączona 
ze znajomością techniki poszukiwań. Uczestnicy szkoleń prowadzący działalność 
naukową zwracali uwagę na  czas poszukiwań. Oczekują oni kompletnych, 
posegregowanych danych na interesujący ich temat o jednoczesnym odpowiednim 
stopniu szczegółowości i  wyeliminowania tych, które są zbędne, nieprzydane czy 
nieaktualne. Problemem nie jest już ilość, lecz jakość informacji. „Klucz biblioteczny” 

92 Koncepcja tzw. Blended learning courses w szkoleniach bibliotek akademickich została omówiona 
w  prezentacji Elise Harder z  University of Natural Resourses and Life Sciences z  Wiednia 
przedstawionej podczas Erasmus Staff Training Moblility na Uniwesytecie w  Ferrarze w  2012 r. 
Dostępna jest online: http://www.unife.it/mobilita-internazionale/studiare-aferrara/Teaching%20
library%20concepts%20and%20 contents.pdf.

Marzena Grzegowska, Aleksandra Pańka - Rola ekologii informacji 
w działalności szkoleniowej i promocyjnej Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego



189

Ekologia informacji w e-społeczeństwie

stał się popularny zarówno wśród studentów pierwszego roku, jak i   studentów 
starszych lat oraz  pracowników naukowych. Dzięki połączeniu tradycyjnego 
szkolenia i  warsztatów „Klucz biblioteczny” to jednocześnie  trening i  edukacja 
bibliograficzna. Użytkownicy mają możliwość aktywnego udziału w  szkoleniu, 
a także wymiany doświadczeń i uwag z wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie testu 
i szkolenia online. Scenariusz szkolenia oparty został o przedstawienie możliwości 
katalogów biblioteki (Virtua) i  zbiorczych takich jak NUKAT, katalogi Biblioteki 
Narodowej, KARO.) 

Rys.1. Szkolenia biblioteczno-bibliograficzne „Klucz biblioteczny”

Źródło: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego. [Dokument elektroniczny].  
Tryb dostępu: http://www.bg.ug.edu.pl/informator/klucz-biblioteczny 
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 Szkolenie kończy pokaz dwóch prezentacji multimedialnych: Bibliografia 
załącznikowa i  Przypisy bibliograficzne. Zastosowanie prezentacji jako 
nowoczesnych technologii informacyjnych pozwala na wyrażanie opinii oraz 
preferencji przez studentów, doktorantów  i pracowników naukowych UG. Mają oni 
dzięki temu wpływ na projektowanie  i opracowywanie narzędzi informacyjnych 
w Bibliotece. 

Wykres 1. Roczny przyrost liczby uczestników szkoleń biblioteczno-bibliograficznych 
(stan na 31 grudnia każdego roku)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2010-2013

 Analiza wykresu nr 1 wskazuje sukcesywny wzrost liczby przeszkolonych 
tradycyjnie studentów i  pracowników naukowych po wprowadzeniu projektu 
„Klucza bibliotecznego”. Trzeba także zaznaczyć znaczenie jego reklamy, która 
przedkłada się na sukces współpracy biblioteki ze środowiskiem naukowym 
Uczelni. Przyjęto zasadę marketingu bezpośredniego. Jako istotny element strategii 
marketingowej promującej nową formę szkolenia, dołożono starania do takich detali 
jak nazwa szkolenia, logo, szata graficzna ulotek w formie zakładki do książki. Za 
sukces można uznać coraz liczniejszy udział w szkoleniach studentów   i doktorantów  
kierunków ścisłych takich jak Chemia czy Ochrona Środowiska. Tradycyjnie 
szkoleni są studenci z  Wydziałów Filologicznego, Historycznego, Ekonomicznego 
oraz Nauk Społecznych.
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Szkolenie biblioteczne online 
dla studentów pierwszego roku UG

 Szkolenie biblioteczne online zastąpiło tradycyjne szkolenie we wrześniu  
2009 roku. Przygotowane zostało przez ówczesny Oddział Informacji Naukowej 
we współpracy z Ośrodkiem Informatycznym UG. Szkolenie jest obowiązkowe dla 
wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych 
UG. Zakończone jest testem kontrolnym, którego zaliczenie aktywuje konto 
czytelnika i  uprawnia do wypożyczeń. Celem szkolenia jest zapoznanie 
z  funkcjonowaniem Biblioteki UG oraz z  zasadami korzystania z  jej zasobów 
i  usług. Inkluzywny charakter szkolenia online dla studentów pierwszego roku 
zakłada także zwiększenie samodzielności czytelnika, który zapoznaje się 
z  wirtualnym szkoleniem jeszcze przed zapisaniem się do Biblioteki. Ma ono 
ułatwić poruszanie się po wszystkich filiach Biblioteki, wyszukiwanie i zamawianie 
materiałów. Szkolenie jest uaktualnianie co roku z  uwzględnieniem zmian 
organizacyjnych i przede wszystkim związane jest z modyfikacjami katalogu online, 
zakończonych udostępnieniem (w  październiku 2013 r.) czytelnikom CHAMO: 
nowego, intuicyjnego interfejsu. 

 Pierwszy test kontrolny zaliczyło 8 042 studentów UG w kolejnych latach liczba 
ta uzależniona była od ilości studentów I roku UG (wykres nr 2).

Wykres 2. Roczny przyrost ilości szkoleń online w Bibliotece Uniwersytetu 
Gdańskiego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2009-2013
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Liczba studentów pierwszego roku, którzy pozytywnie zaliczyli test kontrolny 
odpowiada  liczbie osób szkolonych tradycyjnie do roku 200893 (wykres nr 3).

Wykres 3.Liczba szkoleń tradycyjnych dla studntów I roku UG

Źródło: Opracowanie własne na podstawie  
sprawozdań rocznych BUG za lata 2003-2007

Szkolenia dla studentów zagranicznych UG

 We wrześniu 2010 uruchomiono wersję angielską szkolenia online dla studentów 
obcojęzycznych. Trzeba zaznaczyć, że opracowana wersja angielska swoją treść, 
informacje i przykłady wyszukiwania ma dostosowane do potrzeb obcokrajowców 
studiujących na UG. Nie stanowi odbicia wersji polskiej. Szkolenie w wersji angielskiej 
nie jest zakończone obligatoryjnym testem kontrolnym. Służy ono jedynie celom 
dydaktycznym, informacyjnym i  promocyjnym. Jednocześnie z  wprowadzeniem 
wersji angielskiej nie zrezygnowano  z  tradycyjnego szkolenia bibliotecznego 
prowadzonego w języku angielskim dla studentów wymiany zagranicznej. Odbywa 
się ono co roku, na początku października w sali konferencyjnej Biblioteki Głównej.

 Wyniki analiz liczby obcokrajowców uczestniczących w tradycyjnym szkoleniu 
(około 80 %) niosą ważną implikację, iż szkolenie online nie może zastąpić szkolenia 
tradycyjnego. Uczestniczy w nich prawie 80% obcokrajowców UG  z takich krajów 

93  Dane pochodzą z BUG Sprawozdanie roczne 2008 [Dokument elektroniczny]. Gdańsk 2008.              
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jak Chiny, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Niemcy, Czechy. Dla zagranicznego 
użytkownika biblioteki tradycyjne szkolenie jest źródłem informacji o Bibliotece UG  
i jej zbiorach, która w ofercie ma bogatą literaturę obcojęzyczną  zarówno w formie 
drukowanej  jak i  e-booków. Uczestnicy zdobywają wiedzę z  obsługi katalogu 
i subskrybowanych przez Bibliotekę UG baz danych takich jak: Academic Complete 
z dostępem do ponad 111 tys. książek elektronicznych z różnych dziedzin, Academic 
Research eBooks library to kolekcja ponad 23 tys. audiobooków i około 2 milionów 
pełnotekstowych źródeł naukowych książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 
językach. Po szkoleniu chętni mogą zwiedzić gmach Biblioteki Głównej i zapoznać 
się z ofertą literatury obcojęzycznej  poszczególnych Czytelni. Studenci mogą także 
na miejscu zapisać się do biblioteki i  uzyskać zdalny dostęp do e-zasobów dzięki 
usłudze VPN. 

 Analiza skutków wprowadzenia wirtualnego szkolenia online wykazuje 
w dłuższym okresie czasu jego pozytywny wpływ na poziom edukacji czytelnika. 
Warunkiem efektywności kształcenia online, jak i  tradycyjnego jest wysoka 
jakość informacji i szybki dostęp do wiedzy. Student może ją uzupełnić, poszerzyć 
i  sprawdzić w  trakcie tradycyjnego szkolenia biblioteczno-bibliograficznego. 
Koncepcja wirtualnego szkolenia i  testu sprawdzającego w  systemie e-learningu 
wpisuje się w  wymagania i  oczekiwania e-społeczeństwa jako odbiorcy usług 
informacyjno-bibliotecznych. Użytkownik dzięki szkoleniu online  ma do dyspozycji 
w  jednym miejscu wszystkie materiały i nieograniczony dostęp czasowy do nich. 
Dzięki nowym narzędziom „współczesna biblioteka stopniowo staje się biblioteką 
mobilną, dostępną przez komórkę (sieć telefonii komórkowej) w  każdym miejscu 
i  w  każdym czasie” [1]. Wydaje się jednocześnie, iż szybki rozwój technologiczny 
nie może całkowicie  wyznaczać miejsca i zastępować tradycyjnych metod szkoleń, 
które nadal są bliskie użytkownikom. „Biblioteczny marketing internetowy nie 
powinien zastępować marketingu tradycyjnego, lecz go uzupełniać. Tej zmianie 
powinna towarzyszyć zmiana paradygmatu obsługi użytkowników z systemowego na 
sieciowy i co za tym idzie zmiana modelu komunikowania się”[1]. 

 Kolejnym aspektem przy opracowywaniu szkoleń bibliotecznych online 
i tradycyjnych jest oparcie ich scenariusza o uniwersalne zasady i wartości etyczne 
w  pracy naukowej94, które uzupełniają się z  podstawowymi założeniami ekologii 
informacji. Wydaje się, iż stosowanie zasad dobrej praktyki naukowej takich jak: 
sumienność, wiarygodność, obiektywizm, bezstronność, niezależność, otwartość, 

94 PAN, Komisja do spraw etyki w  nauce. Kodeks etyki Pracownika Naukowego, uchwalony przez 
Zgromadzenie Ogólne PAN w  dniu 13 grudnia 2012 r. zawiera enumeratywne wyliczenie wraz 
z wyjaśnieniem i rozwinięciem uniwersalnych zasad i wartości etycznych w pracy naukowej.
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przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, troska, odwaga powinny stanowić 
drogowskaz i  wyznacznik działalności informacyjnej i  szkoleniowej biblioteki 
akademickiej. Bibliotekarze mają szczególny obowiązek dbania o  to, by normy te 
były przestrzegane przy opracowywaniu szkoleń dla pracowników naukowych 
i  studentów, już na etapie składania propozycji przykładów wyszukiwawczych 
i formułowania treści szkolenia.

Marketing biblioteczny

 Ważnym zadaniem biblioteki akademickiej jest marketing. Marketing 
biblioteczny to strategia postępowania w  bibliotekach, która pozwala trafnie 
zaspokajać potrzeby obsługiwanego środowiska. Promocja biblioteczna to zespół 
działań i środków, za pomocą których biblioteka przekazuje otoczeniu informacje 
charakteryzujące ją, jej zbiory, usługi, kształtuje potrzeby użytkowników oraz 
pobudza i ukierunkowuje popyt. Współczesna biblioteka bez względu na charakter, 
chcąc skutecznie funkcjonować  w  środowisku musi wypracować strategię 
marketingową [14].

Działania marketingowe: 
−	 bezpośredni kontakt z  użytkownikami (rozmowy z  czytelnikami, fachowa 

obsługa, lekcje biblioteczne, szkolenia),
−	 artystyczne - plakaty informacyjne, wystawy, spotkania autorskie,
−	 wydawnicze - ulotki informacyjne, informatory, gazetki.

Efekty działań marketingu bibliotecznego:
−	 zwiększa się wiedza użytkowników o zasobach biblioteki,
−	 biblioteka kojarzy się z różnymi formami edukacyjnymi,
−	 bibliotekarze angażują się w organizowanie działań promocyjnych zmierzających 

do zainteresowania otoczenia działalnością biblioteki.

 Mówiąc o  promocji w  bibliotece mamy na myśli promocję czytelnictwa 
i kultury. Oznacza ona działania propagujące korzystanie z dóbr kultury i zasobów 
książkowych, jak  i promocję oferty biblioteki.

 Aby zorganizowana akcja promocyjna odniosła oczekiwany skutek, musi być 
przeprowadzona w sposób planowy i  systematyczny. Co można osiągnąć poprzez 
akcję promocyjną? Rosną szanse na wzrost prestiżu bibliotekarza - staje się on 
specjalistą od wszelkich technologii, a  także animatorem kultury i  lokalnego 
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życia społecznego.  Najważniejszą konsekwencją jest popularyzacja i  wzrost 
czytelnictwa [16]. Wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty - wszystkie 
te formy aktywności kreują wizerunek biblioteki jako miejsca, w którym tętni życie.  
W 2008 roku  Biblioteka Narodowa i TNS OBOP95 przeprowadziły badania, z których 
wynika, że  chociaż wizerunek biblioteki w  społeczeństwie nie jest negatywny, 
postrzegana jest ona jako miejsce tradycyjne i mało dynamiczne. Najlepszą metodą, 
by zmienić ten stereotyp jest organizacja imprez skierowanych do różnych grup 
odbiorców. Biblioteka akademicka obsługuje przede wszystkim macierzystą uczelnię. 
Jednakże krąg odbiorców ulega ciągłemu rozszerzeniu. Wynika to ze zwiększającej 
się liczby użytkowników (wzrost liczby studentów) oraz zainteresowania biblioteką 
innych osób poszukujących różnorodnych informacji.

 Bardzo ważnym wydarzeniem, które uświadamia mieszkańców Pomorza 
o  istnieniu Biblioteki UG jest Bałtycki Festiwal Nauki. Imprezy festiwalowe 
przygotowano z  myślą o  uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych. Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową 
organizowaną od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, 
instytuty naukowe,  instytuty branżowe oraz związane z  nauką środowiska 
pozauczelniane. Pomysłodawcą i  głównym koordynatorem BFN jest dr Tadeusz 
Zaleski, pełnomocnik Rady Rektorów Województwa Pomorskiego ds. Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki. Został on laureatem nagrody w konkursie „Popularyzator Nauki 
2009” w  kategorii - Dziennikarz, redakcja lub instytucja nienaukowa”. Tadeusz 
Zaleski jest również inicjatorem, animatorem i prowadzącym Kawiarnię Naukową 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki nieprzerwanie od marca 2004 r. Ogromny wysiłek 
i  zaangażowanie w  organizację BFN powoduje, że z  294 imprez organizowanych 
przez 22 podmioty w  roku 2003 (I  BFN), rozrósł się on do 862 wydarzeń 
przygotowanych przez 40 instytucje w 10 miastach   i miasteczkach w 2014 roku 
(XII BFN), przy których pracowało około 3800 osób. Festiwal jest adresowany do 
ogółu społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wieku i wykształcenia. Jego 
celem jest upowszechnianie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych 
oraz przybliżanie ich społeczeństwu w  możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, 
rozwinięcie ciekawości świata i  radości z  jego poznawania, rozbudzenie chęci 
do zdobywania i  pogłębiania wiedzy. Organizatorzy Festiwalu pragną zwrócić 
uwagę  społeczeństwa na wartość i  przydatność badań prowadzonych w  licznych 
laboratoriach i instytucjach naukowych. Raz w roku pod koniec maja przedstawiciele 
różnych jednostek spotykają się, by realizować wspólny projekt. Swoją pasją do 

95 Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku – komunikat z badan Biblioteki Narodowej. Badania 
zrealizowane w listopadzie 2008 r. na losowej reprezentacyjnej próbie mieszkańców Polski powyżej 
15. roku życia.
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nauki chcą się również podzielić pracownicy Biblioteki UG. Od początku istnienia 
Festiwalu Biblioteka UG brała w  nim czynny udział. Rozpoczęliśmy skromnie. 
Podczas I edycji  BFN prezentowaliśmy wystawę „Morze w nauce i sztuce”. Pokaz 
„Internet w bibliotece bez tajemnic” to nasz wkład w II edycję. Jednak z każdą kolejną 
edycją poszerzamy naszą ofertę. Począwszy od III Festiwalu na stałe do naszego 
programu weszło zwiedzanie biblioteki. W  trakcie zwiedzania goście zapoznają 
się z wielkością i różnorodnością księgozbioru, dowiadują się, jakie usługi oferuje 
biblioteka, poznają  również te zakamarki biblioteki, do których często czytelnicy 
nie mają wstępu.

 Stałym elementem festiwalu są wystawy: „Imperium słońca” (2007), „Grunwald 
– 600-lecie bitwy” (2010), „Wybierz mnie” – promująca czytelnictwo (2011). 
Na wystawie, która miała formę labiryntu, znalazły się książki wyjątkowe. 
Zaprezentowano m.in. materiały i książki dla osób niewidomych i słabo widzących. 
Przygotowano stanowiska multimedialne umożliwiające słuchanie audiobooków 
oraz oglądanie prezentacji o  akcjach promujących czytelnictwo: „Zjednoczenie 
Czytelnicze” i  „Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Bohaterami 
wystawy „Mogę być” (2013) zostali ludzie, którzy realizują swoje pasje życiowe, często 
niezależnie od wykonywanego zawodu czy też wykształcenia. Tegoroczna wystawa:  
„Plakat - sztuka komunikacji” prezentowała 40 plakatów wybitnych grafików, którzy  
stworzyli Polską Szkołę Plakatu. Wszystkie wystawione prace należą do Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki. Do tej wystawy nawiązywał konkurs plastyczny dla uczniów 
gimnazjów na projekt przyszłorocznego plakatu festiwalowego „Moje spojrzenie 
na festiwal nauki”. Trzy projekty uznane przez komisję konkursową  za najlepsze 
zostaną przekazane do artysty grafika zajmującego się opracowaniem graficznym 
plakatu, okładki katalogu i bannerów internetowych Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
(BFN). Grafik przygotuje  z nich profesjonalny projekt. Wybrane plakaty znajdą się 
wśród projektów, które  zostaną  poddane pod ocenę koordynatorów BFN, którzy 
w głosowaniu wybiorą jeden do ostatecznej realizacji.

 Festiwal w  Bibliotece UG to okazja do promowania czytelnictwa, biblioteki  
i  pracy bibliotekarza  poprzez konkursy, pokazy, prezentacje multimedialne, 
warsztaty prowadzone przez jej pracowników. Nowe technologie mogą zmienić 
oblicze biblioteki i jej ofertę dla czytelników. Imprezy festiwalowe: „Nowe nośniki 
informacji i  utrwalania wiedzy” – pokaz (2005), „Wiedza w  Sieci” – prezentacja 
multimedialna (2005), „Nowe źródła informacji”  - wykład (2010), „Był sobie Gdańsk 
- życie miasta i mieszkańców w zbiorach cyfrowych” – prezentacja multimedialna 
(2011, 2012) poświęcone były zastosowaniu w bibliotece nowoczesnych technologii 
i zawierały wskazówki dotyczące wykorzystania różnych narzędzi w wyszukiwaniu 
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potrzebnych informacji. Najmłodsi uczestnicy biorą udział w warsztatach. Wykonane 
przez siebie zakładki, ekslibrysy, podkładki śniadaniowe z  tekstami znanych 
wierszy mogą zabrać do domu lub na wystawę szkolną. Dla nich przeznaczony 
jest cieszący się powodzeniem pokaz w  introligatorni. Dzieci z  zafascynowaniem  
obserwują najpierw dzielenie książki na pojedyncze kartki, a potem jej zszywanie, 
klejenie, powstawanie nowej okładki. Poznają materiały i maszyny introligatorskie. 
Pokaz kończy quiz, a  poprawne odpowiedzi nagradzane są drobnym gadżetem, 
wykonanym w introligatorni.

 Na stronie domowej Biblioteki UG stworzyliśmy także zakładkę „Bałtycki 
Festiwal Nauki w BUG”, gdzie umieszczamy program naszych imprez na dany rok 
oraz archiwizujemy zdjęcia z wydarzeń lat poprzednich. 

 Pozytywne emocje i wrażenia z pobytu w bibliotece mają szanse przełożyć się na 
pozytywny wizerunek biblioteki i na popularyzację czytelnictwa. Poprzez obcowanie 
młodzieży z biblioteką akademicką wychowujemy przyszłych jej  czytelników.

 

Podsumowanie

 Wraz z  dynamicznym rozwojem technologii i  zwiększonymi wymaganiami 
czytelników oferta promocyjno-edukacyjna biblioteki akademickiej musi być 
modyfikowana i uaktualniania tak, by każdy użytkownik mógł znaleźć odpowiedni 
dla siebie pakiet usług. Pojęcie społeczeństwa informacyjnego i  e-społeczeństwa 
oraz  rola ekologii informacji w nadchodzących latach są dla bibliotek akademickich 
pojęciem kluczowym i  wyjaśniającym kierunek ich działalności i  przeobrażeń. 
Funkcja edukacyjna polegająca na upowszechnianiu wiedzy biblioteczno-
bibliograficznej przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych ma 
decydujące znaczenie dla rozwoju nowoczesnej biblioteki. Rewolucja w  zakresie 
szybkości i  jakości przekazywanych informacji powoduje jednocześnie rewolucję 
w  systemie pracy bibliotekarza. Powinna być ona determinowana  konkurencją 
i ciągłym zmaganiem  o pozyskiwanie Czytelników z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych środków komunikacji i  technologii. Jak każda działalność usługowa, 
również funkcjonowanie bibliotek wymaga rekomendacji, w  tym przypadku 
promocji zbiorów oraz treści i  funkcji tych zbiorów. Biblioteka powinna 
zarekomendować samą siebie. Trzeba przy tym zadbać, żeby ta promocja dotarła nie 
tylko do stałych użytkowników biblioteki akademickiej - studentów i pracowników 
naukowych, ale także do tej części społeczeństwa, która aktualnie  z biblioteki nie 
korzysta. „Biblioteka to nie tylko punkt (miejsce) dostępu do informacji i wyszukiwania 
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dokumentów, lecz przede wszystkim miejsce nawigowania w świecie sieci (globalnej 
sieci Internet). Powinno to jednak zaowocować stanem równowagi między zasobami 
a usługami bibliotecznymi” [1]. Dbałość o ekologię usług informacyjnych cyfrowych 
i  tradycyjnych świadczonych na rzecz środowiska naukowego i  społeczności 
akademickiej  przez bibliotekarzy jest  jednym z  gwarantów wizerunku i  pozycji 
Biblioteki w środowisku akademickim i naukowym. 
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