
Przekazywany na ręce Czytelników tom stanowi zbiór tekstów poświęco-
nych nowym funkcjom, zadaniom, technikom i narzędziom pracy bibliotek. 
Przygotowany przez kadrę naukową oraz kierowniczą, a także dynamicz-
nie działających na co dzień pracowników bibliotek, pokazuje z różnych 
punktów widzenia zmiany zachodzące w tych placówkach i ich otoczeniu. 
Publikacja umożliwia szerokie spojrzenie na to, jak wielowymiarową insty-
tucją może być współczesna biblioteka.
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W artykule przedstawiono konieczność podnoszenia kwalifikacji współczesnego 
bibliotekarza. Omówiono możliwości wykorzystania zdobytych umiejętności na zaję-
ciach przygotowywanych dla różnych grup czytelników. Scharakteryzowano aplikacje, 
programy, strony internetowe przydatne w pracy i wykorzystywane przez pracowników 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (MBP).

Na przestrzeni dekad można zaobserwować jak zmienia się biblioteka, i nie chodzi 
tu tylko o piękne, funkcjonalne budynki. Instytucja, która wielu czytelnikom kojarzy 
się tylko z wypożyczaniem książek, staje się miejscem spotkań, warsztatów, koncer-
tów, udostępniania gier planszowych, filmów czy audiobooków. To miejsce, które tętni 
życiem, co w dużej mierze jest zasługą ludzi, którzy w nim pracują – bibliotekarzy 
tworzących klimat tej przestrzeni. Ich pasja, szacunek do historii, ale także otwarty 
na nowe rozwiązania informacyjno-komunikacyjne umysł, umożliwia postrzeganie 
biblioteki w środowisku lokalnym w zupełnie innym świetle [por. 9].

Jak pisze Katarzyna Materska: „to nie trendy i nie technologie tworzą scenariu-
sze dla bibliotek, tylko ludzie. Powodzenie wszystkich realizowanych w bibliotece 
funkcji determinuje ucieleśniony w każdym pracowniku potencjał społeczny. Jego 
istotą są cechy i  zdolności bibliotekarzy, decydujące o  aktualnej oraz przyszłej 
zdolności bibliotek do realizacji wytyczonych celów. Jedynie nieustanne uczenie 
się pracowników zapewni rozwój bibliotekom. W  instytucjach tych potrzebni 
są np.  edukatorzy, innowatorzy, architekci przestrzeni informacyjnej, animato-
rzy kultury  – ludzie o  wysokich kompetencjach społecznych, aktywni, odważni 
i  z  wyobraźnią. Prowadzona przez nich biblioteka będzie z  pewnością cennym 
źródłem inspiracji i kontaktów w skali lokalnej i globalnej. W dobie kreatywności 
i innowacji wysokie kompetencje społeczne bibliotekarzy są nie do przecenienia, 
a efektywne zarządzanie biblioteką stawia w centrum uwagi rozwój posiadanego 
przez nią potencjału społecznego” [5].
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Aby móc zaproponować użytkownikom nowe usługi bibliotekarz musi podnosić 
swoje kwalifikacje i rozwijać umiejętności. Biblioteka, która posiada piękne, drogo-
cenne zbiory przechowywane w magazynie z odpowiednią temperaturą i wilgotnością 
jest jak „pancerna szafa”, która gromadzi skarby, często nieosiągalne dla czytelnika. 
Dopiero digitalizacja i  tworzenie bibliotek cyfrowych pomaga tę szafę otworzyć, 
umożliwiając zapoznanie się czytelników z owymi skarbami. Jednak, aby było to 
możliwe, bibliotekarz musi uzyskać określone kompetencje oraz aktywnie współpra-
cować ze środowiskiem zewnętrznym, by móc monitorować jego potrzeby. Dlatego 
też bibliotekarze nie tylko sami się uczą, ale również swoją wiedzę i doświadczenie 
przekazują dalej, np. dzięki warsztatom, szkoleniom, pokazom. W niewielkich gru-
pach można wspólnie odkrywać świat szeroko pojętej kultury, czasami mniej znany 
oczom użytkowników.

Od pracownika biblioteki wymaga się coraz więcej. Według Alicji Toboły istnie-
je dziesięć cech współczesnego bibliotekarza, które warunkują jego skuteczność.  
Są to:

 – umiejętności komunikacyjne;
 – umiejętności analityczne;
 – obsługa komputera;
 – elastyczność, zdolności dostosowania się do panujących warunków, umiejętność 

ustalania priorytetów;
 – umiejętności interpersonalne;
 – przywództwo, umiejętności zarządzania;
 – wyrozumiałość i świadomość różnorodności;
 – umiejętności planowania oraz organizacyjne;
 – umiejętności rozwiązywania prostych i skomplikowanych problemów, szybkie 

rozumowanie, kreatywność;
 – umiejętność pracy w zespole [8].

Kilka lat wcześniej Mirosława Majewska pisała: „Środowisko cywilizacyjne, w któ-
rym pracuje współczesny bibliotekarz wyraźnie definiuje jego proces edukacyjny, 
dostosowanie do nowych wymagań kulturowych, społecznych i technologicznych, 
nabywanie nowych umiejętności” [4]. W tym samym artykule omówiła pięć kompe-
tencji współczesnego bibliotekarza. Są to kompetencje:

 – prakseologiczne,
 – komunikacyjne,
 – współdziałania,
 – kreatywne,
 – informatyczne [4].
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Dlatego tak ważne jest zdobywanie przez bibliotekarzy wiedzy i rozwijanie umie-
jętności związanych z nowymi technologiami oraz jak najlepsze dzielenie się nimi 
z innymi osobami.

Sposobów podnoszenia swoich kompetencji jest wiele. Zacznijmy od wymienienia 
kilku stron internetowych, które mogą posłużyć do podnoszenia kwalifikacji. Warto 
rozpocząć od portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (ww.sbp.pl), na którym 
można odnaleźć liczne informacje o warsztatach, konferencjach, archiwum publikacji 
i gotowe pomysły do wykorzystania. Należy przypomnieć, że SBP wydaje dwa czaso-
pisma fachowe – „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” – które już od lat pomagają 
bibliotekarzom w codziennej pracy. Kolejną stroną, o której należy wspomnieć, to 
Nowy EBIB ze swoim „Biuletynem” i równie ciekawymi informacjami o profesji 
bibliotekarskiej. Z kolei LABIB to strona zrzeszająca miłośników zawodu chcących 
dzielić się swoimi praktykami i doświadczeniami. Wymieniono zaledwie trzy portale, 
ale jest ich znacznie więcej. Kreatywny bibliotekarz jest zwykle na bieżąco także 
z innymi stronami, jak choćby biblioteki.org czy lustro biblioteki.pl.

Ważne miejsce w zdobywaniu wiedzy zajmują czasopisma. Wspomniano już 
o periodykach, które wydaje SBP. W wersji papierowej wykorzystywana jest także 
„Biblioteka w Szkole”, „Biblioteka Publiczna” oraz „Biblioterapeuta”. Nie można 
zapomnieć również o wersjach elektronicznych czasopism poruszających szeroko 
pojętą tematykę bibliotekarstwa i informacji. Na Opolszczyźnie, początkowo w wersji 
papierowej, wydawano czasopismo „Pomagamy Sobie w Pracy”, które było regional-
nym czasopismem fachowym, w 2011 r. przeniesionym w świat wirtualny, by docierać 
do szerszej grupy odbiorców jako „Bibliotekarz Opolski”. Warto posiłkować się 
również „Bibliothecą Nostra. Śląskim Kwartalnikiem Naukowym”, „Bibliotekarzem 
Warmińsko-Mazurskim” czy „Biuletynem Nauczycieli Bibliotekarzy”.

Jak pisze Agnieszka Folga kompetencje można doskonalić i ukierunkowywać 
w ciągu życia na podstawie doświadczeń osobistych i zawodowych, gdyż nie są one 
cechą wrodzoną. Warunkują one skuteczność zadań zawodowych i są wyznaczane 
przez uczenie się. Cechuje je zmienność w czasie i dynamiczność, a kształtują prze-
konania i doświadczenie. Umiejętności zaś są określane jako osobiste predyspozycje, 
które warunkują efektywną realizację zadań. Z kolei wiedza to pakiet informacji 
połączony z umiejętnościami, który daje nam właśnie kompetencje [1]. Dlatego też 
opolscy bibliotekarze podnoszą swoje kompetencje, m.in. korzystając z kursów e-le-
arningowych. Bogatą ofertę przygotowuje Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji 
działające przy Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. Oferta 
szkoleń jest ciekawa, regularnie się zmienia, a bibliotekarze z MBP w Opolu chętnie 
ją wykorzystują.
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Po kilku latach intensywnego kształcenia bibliotekarze MBP w Opolu sami zaczęli 
stawiać pierwsze kroki w tworzeniu baz wiedzy. Powstała Biblioteczna Platforma 
e-Wiedzy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Platforma początkowo skiero-
wana była wyłącznie do bibliotekarzy, jednak w maju 2019 r. została udostępniona 
dla czytelników.

Zdobyte umiejętności bibliotekarze starają się wykorzystywać również na zajęciach 
z różnymi grupami czytelników. Z myślą o najmłodszych, w programie StoryJumper, 
tworzone są elektroniczne książki. Opowiadanie własnej historii na kartach interneto-
wej książki może być znakomitym podsumowaniem np. zajęć w czasie ferii czy też 
relacji z przeprowadzonego projektu.

Dla osób nieposiadających zdolności plastycznych ciekawym i prostym rozwią-
zaniem może być CANVA – platforma, która cały czas się zmienia, oferując nowe, 
interesujące rozwiązania. Przygotowane dzięki niej szablony pozwalają szybko stwo-
rzyć posta na Instagram, plakat bądź ulotkę czy gazetkę lub też kartę świąteczną na 
potrzeby działu czy filii. Praca nie jest trudna, program jest intuicyjny, a efekty są 
przyjemne dla oka. Po założeniu konta i zalogowaniu się można korzystać z gotowych 
wzorów (np. zaproszenia) i dowolnie je modyfikować, używając do tego swoich zdjęć 
bądź grafik. Na zakończenie stworzony dokument można pobrać w formie DPF czy 
JPG i rozpowszechnić go wśród czytelników. Bibliotekarze MBP w Opolu często 
korzystają z tej opcji przygotowując ulotki informacyjne z okazji „Tygodnia e-książ-
ki”, „Tygodnia Bibliotek”, czy chcąc promować publikacje z platformy IBUK Libra 
oraz Legimi i Wolne Lektury. Z komentarzy szkolonych nauczycieli i bibliotekarzy 
wiadomo już, że platforma się podoba.

Coraz częściej słyszymy o książkach wykorzystujących różnego rodzaju aplikacje, 
dlatego też wiedzę i w tej dziedzinie należy uzupełniać i wykorzystywać. W MBP 
w Opolu, przy okazji obchodów jednego z „Tygodni e-książki”, zostało zapoczątko-
wane tworzenie własnych kodów QR. Bibliotekarze chcieli przygotować coś nowego 
i tak w czarno-białych niewielkich kwadratach „umieścili” powieści ze strony Wolne 
Lektury. W bibliotece, zaczynając od parteru aż po drugie piętro, w widocznych 
miejscach na plakatach zostały zaprezentowane m.in. lektury szkolne dla młodzieży, 
ale również przy słownikach i encyklopediach PWN w Dziale Informacji-Czytelni 
znalazły się odnośniki – kody QR – do ich wersji elektronicznych. Nietypową sytu-
acją, w jakiej zostały wykorzystane kody, była wystawa w opolskim kinie Helios, 
towarzysząca premierze filmu Makbet, gdzie bibliotekarze odsyłali po zeskanowaniu 
kwadratu do przedstawień teatralnych i różnych wydań książkowych tego utworu 
w bibliotekach cyfrowych. Nie ruszając się z miejsca uczestnicy imprezy mogli się 
przenieść również do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.
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Łącząc „stare” z „nowym” bibliotekarze chcą zwrócić również uwagę dzieci i mło-
dzieży na to, że książka nie musi być nudna i nieciekawa. Czytelnikom przybliżane są 
książki interaktywne, grywalne, które na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od 
innych książek leżących na półkach. Jednak po otworzeniu mają one wiele do zaofero-
wania. Czasem potrzebna jest do tego aplikacja (m.in. Mały Książkę Saint-Exupéry’ego 
i aplikacja The Tiny Prince AR; książki z przygodami Neli i aplikacja See More; 
Notebook Tomasza Lipko i aplikacja VIUU). Ten duet książki i aplikacji otwiera nowe 
przestrzenie dla odbiorcy i pokazuje, jak może współgrać papierowa książka z nową 
technologią. Przy tej okazji można także wspomnieć o aplikacjach, dzięki którym na 
swoim smartfonie można uzyskać dostęp do szeregu książek i audiobooków. Są to 
np. aplikacje Wolne Lektury, Nasze lektury, Legimi.

Świat książek pomogą uporządkować aplikacje Lubimy Czytać czy Moja Biblioteka. 
Pierwsza z nich to praktyczne narzędzie znanej i lubianej przez wielu czytelników 
strony Lubimy Czytać, na której można znaleźć wiele opinii oraz recenzje szeregu 
książek. Aplikacja pomoże po zeskanowaniu okładki lub kodu kreskowego przenieść 
się bezpośrednio na stronę danej książki oraz umożliwi dostęp do opinii czytelniczych 
bez potrzeby wpisywania długich fraz w wyszukiwarce. Druga aplikacja ułatwia m.in. 
uporządkowanie książek w domowym zaciszu. Książki posiadające ISBN zostaną prosto 
zeskanowane, natomiast starsze publikacje należy „wpisać ręcznie”. Przy każdej pozycji 
można zrobić swoją indywidualną notatkę. Takie aplikacje, po odpowiednim zaprezen-
towaniu przez bibliotekarzy, cieszą się dużym zainteresowaniem, np. wśród seniorów.

Wracając jeszcze raz do książek papierowych – grywalnych, paragrafowych, należy 
wspomnieć, że ukazuje się ich na rynku coraz więcej i to od bibliotekarzy zależy, jak 
zostaną zaprezentowane potencjalnym odbiorcom. Warto w tym miejscu wymienić 
kilka ciekawych tytułów, np. niewielką książeczkę z 2014 r., która została napisana 
przez studentki specjalności twórczego pisania w ramach Festiwalu Łódź Czterech 
Kultur – Michalinę Rojewską i Kamilę Mazerant, pt. Kamienica. Nad projektem pieczę 
sprawowała Agnieszka Przybyszewska. Postaci w niej opisane są wzorowane na praw-
dziwych mieszkańcach łódzkiej kamienicy. O projekcie można więcej dowiedzieć się 
na specjalnie przygotowanej stronie [2]. Gamebook już od samego początku zaprasza 
do wyboru: „Jeśli chcesz pomóc dziewczynce i wejść z nią do kamienicy – przejdź na 
stronę 2. Jeśli zostawiasz małolatę – idź w kierunku strony 35” [7, s. 1]. To czytelnicy 
decydują, jak potoczą się losy dziewczynki.

Wśród ciekawszych projektów można jeszcze wymienić książkę dla małego czy-
telnika, która wciąga w zabawę rozgrywającą się w komnatach pałacu w Wilanowie, 
autorstwa Doroty Sidor pt. Gdzie jest wydra?. Na rynku wydawniczym ukazała 
się także seria komiksów z hasłem: „Komiksy, w których bohaterem jesteś ty”. 
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Wydawnictwo Fox Games zaprasza różne grupy wiekowe czytelników do zabawy 
z komiksami paragrafowymi. Jako książkę interaktywną na wielu stronach księgarń 
internetowych przedstawia się publikację Mała zła książka Magnusa Mysta. Ta mała 
tytułowa książka ma wielkie marzenie – stać się złą – a w tym może pomóc nie kto 
inny jak mały czytelnik. A jakie są tego skutki można się przekonać samemu. Jest to 
świetna lektura dla rodziców i dzieci.

Bibliotekarze pracujący w bibliotece publicznej są nie tylko kustoszami powierzo-
nego im dziedzictwa kulturalnego, ale przede wszystkim przewodnikami, oddanymi 
doradcami i wychowawcami, a także nauczycielami. W bibliotekach uczelnianych 
pojawia się pojęcie bibliotekarza dziedzinowego, do zadań którego należy, jak pisze 
Danuta Konieczna w artykule Rola bibliotekarzy dziedzinowych w procesie edukacji:

 – organizowanie zajęć dydaktycznych dla wybranych grup użytkowników w róż-
nych formach, szkoleń, ćwiczeń czy warsztatów;

 – szkolenie i pomoc udzielana indywidualnie czytelnikom przy poszukiwaniu 
i wyborze literatury na określony temat;

 – organizowanie zajęć związanych z poznawaniem nowych technologii informa-
cyjnych, popularyzowanie źródeł elektronicznych itp.

 – opracowywanie materiałów informacyjnych: folderów, informatorów, ulotek, 
przewodników, służących wszystkim użytkownikom biblioteki lub wybranym 
grupom, zawierających informacje o podstawowych usługach biblioteki lub 
o wybranych formach jej działalności;

 – przygotowywanie programów komputerowych [baz danych], zawierających 
informacje o źródłach z określonej dziedziny wiedzy oraz komputerowych 
programów edukacyjnych na temat korzystania z biblioteki i poruszania się 
w świecie elektronicznych wydawnictw;

 – współudział w tworzeniu multimedialnych programów nauczania przygoto-
wywanych wspólnie z kadrą dydaktyczną, przy czym do zadań bibliotekarzy 
dziedzinowych należy m.in. uwzględnienie w tych programach materiałów 
znajdujących się w zbiorach bibliotecznych [3].

Również bibliotekarze bibliotek publicznych, choć formalnie nie mogą pracować 
na stanowisku bibliotekarza dziedzinowego, starają się opisane zadania wypełniać. 
Szkolą oraz szukają odpowiedzi na nurtujące czytelników pytania. Szukają także 
ciekawych, inspirujących narzędzi popularyzujących literaturę i zachęcających do 
czytania. Proponują nowe rozwiązania, pokazujące jak interesująco przekazać wiedzę, 
a później ją sprawdzić.

Polecaną przez bibliotekarzy MBP w Opolu i często wykorzystywaną w ramach 
zajęć z młodzieżą stroną jest QUIZIZZ. Aplikacja, jak sama nazwa wskazuje, stwarza 
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możliwość tworzenia quizów do zajęć lub też korzystania z dostępnych na niej zesta-
wów pytań. Utworzone quizy mogą mieć formę zamkniętą, niewidoczną dla innych 
lub też można podzielić się nimi na platformie. Istnieje także możliwość modyfikacji 
zestawów już dostępnych. Na potrzeby zajęć bibliotecznych prowadzący przygotowują 
zwykle serię pytań odnoszących się do wcześniejszych prezentacji, filmów, tak aby 
poprzez zabawę sprawdzić, co i ile zapamiętali uczniowie ze spotkania z bibliote-
karzami (fot. 1). Po przeprowadzonej prezentacji w czasie rzeczywistym młodzież 
loguje się na specjalnej stronie na swoich smartfonach, a po zakończeniu quizu istnieje 
możliwość wspólnego przeanalizowania wyników. W Internecie można znaleźć wiele 
stron w języku angielskim i polskim o podobnym charakterze, zaś od bibliotekarzy 
zależy, którą platformę wybiorą.

Fotografia 1. Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji QUIZIZZ

Źródło: archiwum MBP w Opolu.

We współczesnym świecie ogromne znaczenie ma wizualizacja. Dlatego też, aby 
w atrakcyjny sposób zaprezentować np. książki z platformy Ibuk Libry, bibliotekarze 
z MBP w Opolu tworzą stronę w Adobe Sparce. Aplikacja umożliwia wiele opcji 
realizowania krótkich filmików, stron czy postów.

Dużą pomocą w zajęciach z młodszymi dziećmi może być zabawa z wykorzystaniem 
strony stworzonej przez Bibliotekę Narodową – POLONA TYPO, która opiera się na 
zbiorach dostępnych w największej polskiej bibliotece cyfrowej POLONA. Bez zakła-
dania konta wspólnie z dziećmi tworzony jest tekst składający się z 35 znaków. Wyge-
nerowane słowo lub zdanie powstaje z przypadkowo wybranych liter z dokumentów 
dostępnych w bibliotece. Ale to nie wszystko – dzieci mogą same zmienić literę i przy 
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okazji zobaczyć dokładniej z jakiej książki, plakatu czy gazety została wybrana. Można 
także wybrać układ, tło i wszystkim na zakończenie się podzielić lub pobrać na swój 
komputer. To kolejna oferta wykorzystania tekstu do stworzenia plakatu czy zaproszenia.

Poszukiwanie to druga natura człowieka – edukator.pl, choć skierowany do nauczy-
cieli, sprawdza się też w pracy bibliotekarza. Narzędzie umożliwia tworzenie w łatwy 
sposób krzyżówek, które można wydrukować i rozdać dzieciom na zajęciach. Portal ten 
jest również polecany przez bibliotekarzy MBP w Opolu zaprzyjaźnionym nauczycielom.

Aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych odbiorów w styczniu 2016 r., 
po uczestnictwie w webinarium o mediach społecznościowych, postanowiono założyć 
konto MBP na Instagramie, zwłaszcza, że biblioteka była już od jakiegoś czasu na Face-
booku i jej posty wzbudzały zainteresowanie mieszkańców miasta (fot. 2). Dlatego też 
zostało podjęte kolejne wyzwanie. Bibliotekarze postanowili inspirować, informować, 
ale też sami zaczęli obserwować i uczyć się. Zdjęcie polecanej książki czy imprezy, 
informacja o nowościach książkowych, ale i uchwycona chwila zza okna biblioteki – 
tworzą jej historię na instagramowym profilu. Co również istotne, bibliotekarze starają 
się zarówno wchodzić w interakcje z miłośnikami książki, obserwatorami, przyjmować 
ich uwagi, spostrzeżenia, jak też dziękować za miłe słowa. Według rankingu bibliotek 
w mediach społecznościowych, który znalazł się na stronie Lustra Biblioteki, MBP 
w Opolu na Facebooku zajmowała 5 miejsce, zaś na 6 miejscu odnotowana została jej 
aktywność na Instagramie [6].

Fotografia 2. Post zamieszczony na profilu autora

Źródło: Facebook.
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Przed pracownikami bibliotek stoi nadal wiele wyzwań. Aby im sprostać bi-
bliotekarze zdobywają nową wiedzę ucząc się i poznając wciąż nowe rozwiązania. 
Działania nie ograniczają się tylko do kilku przedstawionych w artykule propozycji. 
Bibliotekarze z MBP w Opolu zdają sobie sprawę, że istnienie w środowisku lo-
kalnym zależy w ogromnej mierze od ich zaangażowania, mobilności i poszerzania 
horyzontów. Nadal będziemy nad tym pracować.
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