
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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Zmieniające się realia funkcjonowania bibliotek akademickich wymuszają dosto-
sowywanie się do nowych potrzeb użytkowników i nowych technologii. Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (BG UR) elastycznie modyfikuje 
swoją ofertę, szczególnie w zakresie usług świadczonych na rzecz społeczności 
akademickiej. Pracownicy biblioteki angażują się w promocję i działania biblioteki, 
wykorzystując do tego celu także własne, pozazawodowe zainteresowania i pasje, 
dzięki czemu instytucja ta staje się nie tylko centrum informacyjno-bibliotecznym, 
ale i centrum kulturalnym.

„Myślę, że biblioteka jako miejsce dostępu do materiałów, zarówno fizycznych jak 
i wirtualnych staje się coraz ważniejsza” – mówił David Pescovitz, dyrektor Insti-
tute for the Future w Palo Alto w rozmowie z dziennikarzem Business Insider. „Za 
50 lat biblioteki będą gotowe stać się wszystkim-w-jednym: przestrzenią do nauki, 
konsumpcji, dzielenia się, twórczości i doświadczania, do takiego stopnia, że jak 
ogromne banki danych pozwolą ludziom »wypożyczać« nowe rzeczywistości” [19].

Teoretycznie rola biblioteki naukowej w dzisiejszym społeczeństwie jest niekwe-
stionowana: zaspokaja ona potrzeby informacyjne, popularyzuje wiedzę, ułatwia 
komunikację. W bibliotece ma miejsce gromadzenie, selekcjonowanie, ocena, opra-
cowywanie, redagowanie, organizowanie, archiwizowanie i udostępnianie informacji 
w różnych jej postaciach (chociaż niekiedy archiwizowanie i zachowywanie stoi 
w sprzeczności z potrzebą udostępniania). Niemniej jednak, jak zauważył Marek 
Nahotko, istnieje cyfrowa biblioteka globalna, dostępna dla każdego bez pośrednic-
twa biblioteki fizycznie istniejącej [12, s. 211–215]. Jakie w związku z tym zadania 
stają przed biblioteką, aby utrzymała ona, nie tylko swój status quo, ale też zyskiwała 
coraz wyższą pozycję jednostki niezbędnej we współczesnej uczelni? Wśród zadań 
stawianych bibliotece i jej pracownikom najważniejsze wydają się być:
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 – zwiększenie wkładu biblioteki w funkcjonowanie uczelni (nie tylko fizycznego, 
ale także w zakresie wartości dodanej);

 – wspieranie środowiska poprzez wprowadzanie nowych narzędzi w zakresie 
poszukiwania i selekcjonowania informacji;

 – przygotowywanie pracowników nauki do aktywności badawczej i publikacyjnej;
 – rozwijanie kompetencji informacyjnych użytkowników i nie-użytkowników 

biblioteki;
 – wyjście poza mury samej biblioteki – obecność biblioteki i jej pracowników 

na wydziałach i w poszczególnych jednostkach;
 – promocja biblioteki zarówno w uczelni, jak i środowisku;
 – większe wykorzystanie wiedzy i umiejętności bibliotekarzy [11, s. 12–15].

Realizacja ostatniego zadania będzie miała oczywiście wpływ na realizację wszyst-
kich pozostałych. Bez kompetentnego, zmotywowanego i zaangażowanego pracownika 
żadne działania biblioteczne nie mają bowiem szans na sukces. Jednocześnie kompe-
tencje pracowników należy uważać za zasoby organizacji [17, s. 12]. Czy pracownicy 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Rolniczego są kompetentni? – zdecydowanie tak, 
zmotywowani finansowo? – na pewno nie, zaangażowani? – bezwzględnie. W dalszej 
części tekstu zostaną pokazane przykłady dowodzące zaangażowania osób zatrudnio-
nych w BG UR w funkcjonowanie biblioteki na co dzień i w sytuacjach wyjątkowych.

Jednym z zadań bibliotek jest rozwijanie kompetencji informacyjnych. W raporcie 
ALA Presidential Committee on Information Literacy: Final Report stwierdzono: 
„Ludzie posiadający kompetencje informacyjne to ci, którzy nauczyli się jak się uczyć. 
Wiedzą jak się uczyć, ponieważ wiedzą jak zorganizowana jest wiedza, jak znaleźć 
informacje, jak użyć informacji tak aby inni mogli uczyć się od nich” [14]. Kompe-
tencje informacyjne są niezbędne, aby efektywnie funkcjonować w społeczeństwie 
informacyjnym. Zamiast tonąć w natłoku informacji, ludzie, którzy je posiadają, 
wiedzą jak wyszukiwać, oceniać i wykorzystywać informacje w celu rozwiązywa-
nia problemów czy w procesach decyzyjnych, niezależnie od tego, czy informacja 
pochodzi z komputera, książki, instytucji, filmu czy jakiegokolwiek innego źródła 
[14]. Biblioteka może się angażować w proces uczenia i rozwijania kompetencji 
informacyjnych poprzez prowadzenie warsztatów i szkoleń, a także dzięki przekazy-
waniu studentom i pracownikom informacji o szkoleniach tradycyjnych i webinariach 
przydatnych w ich życiu naukowym.

Jakość uczelni może być mierzona poprzez ocenę rodzajów i jakości źródeł do nauki 
i badań, które są w niej dostępne, głównie za pośrednictwem biblioteki. Zadaniem 
pracowników biblioteki jest przypominanie władzom o jej ważnej roli oraz promocja 
biblioteki i jej działań wśród poszczególnych jednostek uczelni [szerz. zob. 20].
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Współczesne biblioteki naukowe coraz częściej opierają funkcjonowanie na modelu 
Information and Learning Commons, który obejmuje trzy poziomy:

1. Bibliotekę jako miejsce, wraz ze sprzętem, wyposażeniem, zbiorami.
2. Cyfrowe zbiory, narzędzia on-line itd.
3. Warsztaty, programy, szkolenia [4, s.200].
Biblioteka staje się czymś więcej niż tylko miejscem do cichej pracy dla studentów 

i badaczy, ma być przede wszystkim centrum, w którym integracja technologii, infor-
macji i wiedzy jej pracowników pozwala na wsparcie procesów nauczania, uczenia się 
i badań zachodzących w uczelni. Jest społecznym miejscem i przestrzenią, w których 
spotykają się potrzeby władz, administratorów, pracowników i użytkowników [5]. 
Obecnie działania biblioteczne stawiają w centrum zainteresowania potrzeby użyt-
kownika, dlatego też jemu właśnie podporządkowywane jest coraz więcej procesów, 
począwszy od gromadzenia i selekcji materiałów, skończywszy na sposobach ich 
prezentacji i udostępniania. Z drugiej jednak strony, biblioteka to coś więcej niż 
fizyczny obiekt, to platforma, gdzie użytkownicy mogą nawiązywać ze sobą kontakt, 
uczyć się od siebie nawzajem, tworzyć, prezentować i omawiać swoje prace, a także 
przestrzeń, w której zdobywa się i zachowuje wiedzę [1].

Nowe okoliczności, w których znalazły się biblioteki, wywołują potrzebę sukce-
sywnej refleksji nad ich obecnym i przyszłym funkcjonowaniem [23, s. 11]. Należy 
dookreślić miejsce bibliotek w zmieniającej się rzeczywistości i odpowiedzieć na 
pytanie, jaka ma być biblioteka przyszłości, jaki kierunek należy nadać wprowadza-
nym zmianom. Z pewnością musi to być instytucja otwarta, a taka wymaga dobrze 
zorganizowanej przestrzeni. Zmiany wyglądu biblioteki, jej aranżacja wewnętrzna 
muszą odpowiadać ewoluującym potrzebom użytkowników oraz nowym funkcjom 
pełnionym przez biblioteki.

Podstawą skutecznego funkcjonowania współczesnej biblioteki jest dobrze ukształ-
towana kultura organizacyjna i zarządzanie jakością [24, s. 61–105]. Istotna jest rów-
nież tożsamość biblioteki oraz jej wizerunek odbierany przez otoczenie. Dlatego też 
coraz większa jest rola promocji biblioteki i jej usług w środowisku oraz szybka 
reakcja na nowe potrzeby użytkowników.

Jacek Wojciechowski wprowadził w tym kontekście określenie „biblioteczna war-
tość naddana” [21; 22]. Jak pisał: „W bibliotekarstwie wartością naddaną jest taka 
organizacja komunikacyjnej mediacji oraz – w rezultacie – taka zmiana w świadomo-
ści społecznej, która w żaden inny sposób nie byłaby osiągalna. Ostatecznie jest więc 
to przyrost społecznych wartości świadomościowych, ale osiągniętych (i możliwych 
do osiągnięcia) tylko w wyniku korzystania z bibliotek. (...) Są dwa główne źródła 
generujące wartości naddane w bibliotekarstwie. To są pracownicy – bibliotekarze 
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i dokumentaliści – oraz są to wszystkie procesy, wzbogacające stan posiadania i pro-
wadzące do realizacji usług” [21, s. 138; 22, s. 17]. W pracach poświęconych pojęciu 
„wartości naddanej” Wojciechowski podkreśla potrzebę takiego samego otwarcia 
biblioteki i poszerzenia jej oferty, jak już było wspominane: „Naddawanie wartości na-
stępuje w toku różnych procesów bibliotecznych, nie tylko usługowych. Są to procesy 
gromadzenia, archiwizacji, opracowania i stosownego organizowania zasobów oraz 
zaplecza informacyjnego. Także: organizacji dostępu, udostępniania, wykorzystywania 
i uzupełniania, a również promocji różnorodnych, treści. No i wymienia się jeszcze 
procesy przysposobienia komunikacyjnego publiczności oraz organizacji przestrzeni 
publicznej dla umożliwienia lokalnych kontaktów. To jest poszerzona, strategiczna 
formuła bibliotecznej mediacji w komunikacji publicznej, która ma też tę unikalną 
cechę, że jest nieodpłatna” [22, s. 19] oraz „Realizacja usług dla publiczności sprawia 
mianowicie, że Biblioteka staje się zarazem publicznym miejscem bezpośrednich 
spotkań tych członków otaczającego środowiska, którzy z jej oferty korzystają. Co 
więcej: z charakteru biblioteki wynika także, że tworzą się szanse spontanicznej bądź 
intencjonalnej wymiany opinii na jakiekolwiek tematy” [21, s. 138].

O przestrzeni działania biblioteki pisał w swojej książce Przestrzenie biblioteki. 
O symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji Tomasz Kruszewski [10]. 
Autor konstatuje, że biblioteka to nie tylko instytucja i miejsce, w którym magazynuje 
się i udostępnia książki, ale także zasób symboliczny, stanowiący kulturową nadbudowę 
tego, co materialne i organizacyjne [10, s. 7]. Symboliczna kultura biblioteki jest roz-
patrywana w kontekście materialno-organizacyjnym, czyli głównie ludzi, społeczności 
z nią związanych, którzy ją kształtują i są kształtowani przez nią. Biblioteka, zdaniem 
autora, funkcjonuje w określonych kręgach: w wymiarze symbolicznym, w prze-
strzeni fizycznej oraz w otoczeniu społecznym. Kruszewski stara się udowodnić, że 
osoby, które aktywnie korzystają z biblioteki, ulegają przemianie, zostają wyposażone 
w odpowiednią wiedzę o bibliotece, współpracują z bibliotekarzami i ich inspirują, 
uczestniczą w przełamywaniu barier w dostępie do wiedzy i informacji [10].

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie stara się nie tylko sprostać 
wyzwaniom i realizować zadania opisane wcześniej, ale dzięki swojej nietypowej 
strukturze ma możliwość poszerzania oferty w stopniu niedostępnym dla większości 
bibliotek akademickich. W ramach struktury Biblioteki Głównej UR działają:

 – jednostki biblioteczne: Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Od-
dział Informacji Naukowej i Dokumentacji, Oddział Udostępniania Zbiorów 
z Czytelnią Studencką, Wypożyczalnią oraz czytelniami zewnętrznymi przy 
Wydziale Leśnym, Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz kampusową przy Wy-
dziale Technologii Żywności,
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 – Archiwum,
 – Muzeum.

W bibliotekach akademickich istnieje możliwość wykorzystywania wielu nowocze-
snych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie kształcenia użytkow-
ników, prowadzenia szkoleń itp. [2]. W Bibliotece Głównej UR zadania te należą do 
kompetencji Oddziału Informacji Naukowej i Dokumentacji (OINiD). Usługi OINiD 
dostosowane sa do potrzeb użytkowników informacji. Jest to oferta elastyczna, ponie-
waż potrzeby użytkowników są zmienne i muszą być definiowane w zależności od 
istniejącej sytuacji [15]. Nie ulega wątpliwości, że wzrasta też rola biblioteki w or-
ganizowaniu dostępu do mediów elektronicznych, które stają się w coraz większym 
stopniu wykorzystywane dla celów komunikacji naukowej [13, s. 138–139]. Obecnie 
biblioteki zwiększają swoje zasoby e-booków, z których najpopularniejszym i po-
wszechnie dostępnym jest baza IBUK LIBRA Wydawnictwa Naukowego PWN [7]. 
Biblioteka Główna UR, która również zapewnia swoim użytkownikom dostęp do 
tej bazy, została w 2019 r. uhonorowana nagrodą za zdobycie I miejsca w promocji 
e-czytelnictwa przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jak już wspomniano pracownicy OINiD prowadzą szkolenia, wśród których można 
wymienić:

 – szkolenia dla studentów I roku, do niedawna stacjonarne, a od października 
2018 r. ze względu na remont pomieszczeń realizowane w wersji on-line;

 – tradycyjne szkolenia dla seminarzystów (studiów inżynierskich, magisterskich, 
doktoranckich);

 – szkolenia z zakresu umiejętności przeszukiwania elektronicznych źródeł infor-
macji do celów związanych z gromadzeniem literatury do pracy dyplomowej, 
semestralnej i in. (szkolenia indywidualne i grupowe);

 – szkolenia dla pracowników, z baz danych oraz innych narzędzi związanych 
z pracą naukową, jak ResearcherID, ORCID.

Ponadto pracownicy biblioteki pośredniczą w organizacji szkoleń stacjonarnych 
i on-line organizowanych przez różne instytucje naukowe.

Nowatorskim szkoleniem, które zostało niedawno wprowadzone do oferty OINiD 
jest szkolenie dla młodych pracowników nauki z zakresu pisania i publikowania prac 
naukowych. Podczas autorskiego szkolenia Beaty Tokarczuk, poruszane są zagadnienia 
związane z przygotowywaniem (poszukiwanie bibliografii), pisaniem (konstrukcja pracy, 
jej język) oraz publikowaniem pracy naukowej (znajdowanie odpowiedniego wydawcy, 
unikanie drapieżnych wydawców i czasopism itp.). Na pierwsze szkolenia zaproszeni 
zostali doktoranci z uczelni, którzy zdobytą wiedzę przedstawili swoim kolegom, a in-
formacja zwrotna, która dotarła do organizatorów dowodzi, że zajęcia tego typu są bardzo 
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potrzebne, nie tylko dla młodszych pracowników. Bibliotekarze z OINiD służą także 
pomocą w przygotowywaniu informacji na temat cytowań i punktacji publikacji nauko-
wych, gdyż jak się okazuje pracownicy naukowi niekoniecznie sięgają do właściwych 
źródeł, mają problemy z przypisywaniem prawidłowej liczby punktów do publikacji, 
z uwagi na zmiany w punktacji w różnych latach, i wreszcie niekiedy sami nie wiedzą, co 
i kiedy opublikowali, a także jaką formę ma ich praca i czy można jej przypisać punkty.

Działania na rzecz czytelnika nie ograniczają się oczywiście do usług oferowanych 
przez OINiD. Ostatnie trzy lata to intensywne prace w czytelniach Biblioteki, mające 
na celu dostosowanie struktury ich księgozbiorów do potrzeb użytkowników i aktu-
alnie poszukiwanej literatury. Do tej pory zreklasyfikowane zostały zbiory czytelni 
przy wydziałach: Biotechnologii i Ogrodnictwa oraz Technologii Żywności, a także 
w Czytelni Studenckiej. Ta ostatnia przeszła niemal całkowitą reorganizację, z jednej 
strony związaną z likwidacją wcześniej funkcjonującej Czytelni Czasopism, której 
zbiory przeniesiono do Czytelni Studenckiej, z drugiej – ze względu na dezaktualizację 
dotychczasowego układu zbiorów. Wszystkie wydawnictwa znajdujące się w zasobach 
Czytelni zostały przeanalizowane pod kątem aktualności i przydatności dla użytkowni-
ków – wycofano pozycje o niskiej statystyce wypożyczeń, a na ich miejsce wprowadzono 
publikacje z dziedzin aktualnie popularnych wśród studentów UR. Nowy układ zbiorów 
odpowiada dyscyplinom obecnie funkcjonującym na uczelni, a w trakcie klasyfikowania 
niejednokrotnie posiłkowano się sugestiami studentów, gdzie szukaliby danej książki. 
Zaktualizowana została także oferta czasopism dostępnych w Czytelni Studenckiej, 
wycofano zbiory archiwalne, a wprowadzono wiele nowych i popularnych tytułów, 
szczególnie specjalistycznych z zakresu hodowli zwierząt i weterynarii (zob. fot. 1–2).

Fotografia 1–2. Reklasyfikacja w Czytelni Studenckiej

Źródło: Małgorzata Fyda.
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Jednocześnie od listopada 2017 r., kiedy w Czytelni Studenckiej pracę rozpoczęła 
Małgorzata Fyda, miejsce to stało się dużo atrakcyjniejsze dla studentów, przyciągając 
nie tylko źródłami wiedzy i informacji, ale też propozycjami o charakterze kulturalnym. 
Tematyczne i niejednokrotnie zabawne dekoracje, konkursy związane z ciekawymi 
wydarzeniami na uczelni, niespodzianki dla odwiedzających bibliotekę w okresie 
Bożego Narodzenia czy pączki z okazji Tłustego Czwartku czynią pobyt w Czytelni 
bardziej przyjaznym i stwarzają lepsze warunki do nawiązywania bliższych kontaktów 
z użytkownikami, którzy częściej wracają do biblioteki (zob. fot. 3–5). Wzrost liczby 
czytelników dowodzi, że studenci, bo to przede wszystkim oni są użytkownikami tego 
miejsca, oczekują po bibliotece czegoś więcej niż tylko miejsca do nauki i poszukiwania 
literatury. Ważna staje się społeczna funkcja biblioteki jako miejsca spotkań i integracji.

Rozwój działalności Biblioteki to także jej aktywność zewnętrzna. Jednym z pierw-
szych działań silnie promujących Bibliotekę Główną UR w środowisku był konkurs na 
logo, który odbył się w 2014 r. Zwycięski projekt służy obecnie jako logo Biblioteki.

W 2018 r. Katarzyna Jaskulska-Dwuraźna, spiritus movens większości działań 
promocyjnych w Bibliotece, założyła konto Biblioteki na Facebooku i, z pomocą 
innych pracowników, stara się za jego pośrednictwem zainteresować środowisko dzia-
łaniami biblioteki, a jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych 
użytkowników, którzy coraz więcej życia spędzają wśród mediów społecznościowych. 
Sekunduje jej Małgorzata Fyda, która realizując swoją pasję fotograficzną, prowa-
dzi konto biblioteczne na Instagramie. Pomysłowość, poczucie humoru i znajomość 
zbiorów biblioteki (oraz potrzeb jej użytkowników) pozwalają jej tworzyć ciekawe 
projekty fotograficzne (zob. fot. 6 i 7).

Fotografia 3. Mikołajkowy prezent dla czytelni-
ków odwiedzających Czytelnię Studencką

Źródło: Monika Rząsa.

Fotografia 4. Dzień Kota

Źródło: Małgorzata Fyda.
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Fotografia 5. Tłusty Czwartek w Czytelni Studenckiej

Źródło: Małgorzata Fyda.

Fotografia 6. „Zapewne wkrótce  
zaliczenie z anatomii”

Źródło: Małgorzata Fyda.

Fotografia 7. „Remont w bibliotece trwa,  
ale i dokształcać trzeba się zawsze”

Źródło: Małgorzata Fyda.

Przejawem współpracy ze środowiskiem było przygotowanie wniosku o dofinanso-
wanie w ramach projektu digitalizacji zabytkowych i cennych zbiorów książkowych, 
muzealnych i archiwalnych. Ponieważ cele projektu były bardzo szerokie, w trakcie 
zbierania danych nawiązano współpracę z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na te-
renie Województwa Małopolskiego. Przeprowadzona została ankieta wśród rolników 
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i hodowców w celu uzyskania informacji, jakie są ich potrzeby związane z ofertą 
Biblioteki Głównej UR oraz portalu internetowego, który miałby powstać dzięki 
realizacji projektu. Ankieta jest niezwykle użytecznym narzędziem w rękach biblio-
tekarzy, gdyż pozwala tak skonfigurować usługi, aby odpowiadały zapotrzebowaniu 
istniejącemu w środowisku praktyków, czyli osób zajmujących się zawodowo szeroko 
rozumianą uprawą roli i hodowlą zwierząt. Należy bowiem po raz kolejny podkre-
ślić, że Biblioteka Główna UR nie jest ukierunkowana wyłącznie na zaspokajanie 
potrzeb naukowych, edukacyjnych, dydaktycznych i informacyjnych pracowników 
i studentów uczelni, ale funkcjonuje również jako biblioteka otwarta dla wszystkich 
zainteresowanych sprawami rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, ogrodnictwa, hodowli 
zwierząt, biotechnologii i technologii żywności. Ostatecznie Małopolska Platforma 
Nauk Przyrodniczych będzie zapewniała szeroki i otwarty dostęp do zasobów nauk 
przyrodniczych, rolniczych i leśnych poprzez digitalizację i publikację 19 890 zin-
wentaryzowanych dokumentów, będzie biblioteką cyfrową nowej generacji i wraz 
z aplikacją mobilną, pozwoli na zarządzanie, przetwarzanie, przeszukiwanie i udo-
stępnianie zasobów nauki poprzez Internet.

Kolejną, wartą omówienia, kwestią są nietypowe działania podejmowane przez 
pracowników Biblioteki na rzecz innych jednostek uczelni, które można odnotować 
począwszy od 2015 r. W Uniwersytecie Rolniczym istnieje (lub istniało do niedaw-
na) 79 niewielkich księgozbiorów (liczących od kilku woluminów do kilku tysięcy 
pozycji) zlokalizowanych w różnych jednostkach. Książki w tych bibliotekach były 
i są wliczane do majątku uczelni i co roku jednostki te muszą potwierdzać zgodność 
Zestawienia wartościowego otrzymywanego z kwestury z faktycznym stanem zbiorów. 
Pomocy w inwentaryzacji zbiorów udziela BG. W Bibliotece funkcjonuje, utworzone 
w 2011 r., stanowisko ds. Ewidencji, Kontroli i Selekcji Zbiorów. Problem, na który 
natknęli się kierownicy jednostek uczelni, stał się impulsem do zacieśnienia więzi 
między tymi jednostkami a Biblioteką Główną. Pracownik ds. Ewidencji, Kontroli 
i Selekcji Zbiorów spotykał się z poszczególnymi osobami zajmującymi się zbiorami 
bibliotecznymi w zakładach i katedrach i pomagał rozwiązać problem. Niekiedy 
wystarczyło szkolenie w zakresie prowadzenia ewidencji bibliotecznej i kontroli 
zbiorów. Jednak znacznie częściej potrzebna była faktyczna pomoc przy skontrum 
bibliotecznym, analizie inwentarzy i innej dokumentacji bibliotecznej. Dokumentacja 
biblioteczna niejednokrotnie prowadzona była przez przypadkowe osoby, w związku 
z tym pojawiały się w niej błędy. Numery ubytków nie zgadzały się z liczbą wykre-
ślonych pozycji, pojawiały się pomyłki w numeracji pozycji inwentarzowych. Zdarzały 
się też sytuacje ekstremalne, włącznie z brakiem inwentarza, zlikwidowaną jednostką 
lub niemal całkowitym brakiem zbiorów bibliotecznych (zob. fot. 8).
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Fotografia 8. Błąd w numeracji w inwentarzu Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

Źródło: Monika Rząsa.

Czy Biblioteka Główna odniosła jakieś wymierne korzyści z takiej współpracy? 
Tak, często w trakcie porządkowania zbiorów kierownicy jednostek dochodzili do 
wniosku, że nie wszystkie książki są im faktycznie potrzebne. Przekazanie części 
zbiorów do Biblioteki Głównej okazało się doskonałym rozwiązaniem – w biblio-
tece zakładu czy katedry zapanował porządek, a Biblioteka Główna wzbogacała się 
niejednokrotnie o unikatowe pozycje, nie tylko książkowe – otrzymywała również 
materiały o wiele cenniejsze niż książki – w jednym z zakładów posiadano zbiory 
dokumentów i korespondencję jednego z najbardziej zasłużonych profesorów uczelni, 
znanego w świecie specjalisty rozrodu zwierząt, prof. dr. hab. Adama Bielańskiego. 
Jego archiwum, uzupełnione o własne osiągnięcia, przekazał do Biblioteki Głównej 
uczeń i następca Profesora, prof. dr hab. Marian Tischner. Gdyby nie udział pracow-
nika BG w kontroli zbiorów zakładu i jego rozmowy promujące Bibliotekę Główną 
oraz jej zaangażowanie w zachowanie dorobku pracowników uczelni, ważny fragment 
historii mógłby ulec zniszczeniu.

Kolejne nietypowe działanie pracowników BG UR na rzecz uczelni to współpraca 
z wydawnictwem uczelnianym. Na rzecz wydawnictwa wykonywane są następujące 
prace:

 – wyszukiwanie baz w kraju i na świecie, do których warto zgłosić czasopisma 
wydawane przez Wydawnictwo UR, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu;
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 – nadawanie numerów DOI i zgłaszanie ich do bazy Crossref dla artykułów 
bieżących wydawanych przez UR, ewentualnie do artykułów archiwalnych;

 – tłumaczenie umów licencyjnych baz zagranicznych z języka angielskiego.
Trzeba podkreślić, że Biblioteka Główna UR jest w skali kraju jednostką unikalną. 

W jej strukturach znajduje się bowiem Archiwum i Muzeum. Ta nietypowa struktura 
składa na barki dyrektora Biblioteki ogrom dodatkowych obowiązków, ale daje też 
zupełnie nowe możliwości działania na rzecz uczelni i środowiska. Archiwum, po-
wołane w 1970 r., pełni w uczelni niezmiernie ważną rolę – działa zgodnie z Ustawą 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [18] i gromadzi, przechowuje oraz 
udostępnia materiały archiwalne o charakterze historycznym, a także dokumentuje 
wszystkie istotne wydarzenia z życia uczelni, zbiera też archiwalia związane z innymi 
ośrodkami rolniczymi oraz towarzystwami i organizacjami, z których wywodziły się 
późniejsze środowiska Wyższej Szkoły Rolniczej. W zbiorach Archiwum znajdują się 
unikalne zdjęcia, dokumenty historyczne i przedmioty związane nie tylko z historią 
uczelni, ale dotyczące również nauczania rolnictwa na ziemiach polskich, szczególnie 
w Małopolsce i Galicji.

Podobną funkcję pełni Muzeum (istniejące od 1976 r., a reaktywowane w 2015 r.), 
które zbiera pamiątki po pracownikach uczelni, medale, obrazy oraz narzędzia i urzą-
dzenia wykorzystywane w pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni. Zbędne w pra-
cowniach naukowych przedmioty (mikroskopy, wagi) stają się ważnymi i cennymi 
eksponatami muzealnymi.

Efekty działalności Archiwum i Muzeum pozwalają Bibliotece Głównej mocniej 
wpisywać się w życie uczelni. Od 2010 r., gdy dyrektorem Biblioteki została dr Bożena 
Pietrzyk, nie było właściwie żadnego ważnego wydarzenia na uczelni, w którym nie 
uczestniczyłaby Biblioteka, dołączając swój wkład w postaci wystawy (zob. fot. 9–10). 
Przygotowywane przez prawie wszystkich pracowników, towarzyszą konferencjom, 
jubileuszom i innym uroczystościom. Dzięki zbiorom Archiwum i Muzeum nie są to 
wystawy „płaskie”, obejmujące wyłącznie zbiory biblioteczne. Zdjęcia i dokumenty 
przybliżają życie uczelni od czasu jej powstania, a eksponaty muzealne przyciągają 
wzrok zwiedzających. Wystawy organizowane przez Bibliotekę Główną cieszą się 
dużym zainteresowaniem, zarówno wśród pracowników i studentów UR, jak i gości 
spoza uczelni, m.in. wycieczek młodzieży, które odwiedzają uczelnię przy okazji 
różnych imprez naukowych czy kulturalnych. Biblioteka jest też otwarta na współpracę 
z innymi podmiotami i dzięki temu w jej murach gościły już wystawa promująca Pan-
teon Narodowy oraz wystawa poświęcona Parkowi Duchackiemu i jego rewitalizacji. 
Zbiory Archiwum i Muzeum wzbogacają się m.in. dzięki akcjom przeprowadzanym 
w środowisku, takim jak np. apele skierowane do byłych studentów i pracowników 
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uczelni o przekazywanie pamiątek związanych z historią uczelni i rolnictwa, ogłaszane 
zwłaszcza w okresie przygotowywania wystaw jubileuszowych.

Fotografia 9. Wystawa Wybrane eksponaty 
ze zbiorów Muzeum UR (2018)

Źródło: Gabriel Wojcieszek.

Fotografia 10. Wystawa z okazji 60-lecia 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja 

w Krakowie (2013)

Źródło: Marek Rupikowski.

Wśród wystaw organizowanych w Bibliotece znalazła się również jedna, która 
poświęcona była hobby i zainteresowaniom samych bibliotekarzy – towarzyszyła ona 
obchodom Jubileuszu uczelni. Sławomir Sobczyk w artykule Pasje, zainteresowania 
i aktywność pozazawodowa bibliotekarzy Akademii Sztuk Pięknych w Polsce w świetle 
badań ankietowych [16] poświęca sporo miejsca na wyjaśnienie, jak definiowane są 
zainteresowania i pasja. Dla potrzeb niniejszego artykułu wydaje się wystarczające 
określenie pasji, jako „zamiłowania do czegoś” [16, s. 153] oraz „silnego i trwałego 
zaangażowania emocji” [16, s. 153]. W Bibliotece Głównej UR pasje i zainteresowania 
pozazawodowe pracowników przekute zostały w narzędzie przyciągające w progi 
biblioteki potencjalnych użytkowników. Realizacja tego zamierzenia, rozpoczęta 
wspomnianą wystawą, kontynuowana była poprzez włączenie się BG UR w organi-
zację imprez w ramach Tygodnia Bibliotek w 2017 i 2018 r. Oprócz akcji związanych 
z Tygodniem Bibliotek, pracownik zajmujący się PR zorganizował, również w 2017 r., 
imprezę pod tytułem Jesienne Dni z Biblioteką. Wydarzenia, które zaproponowano 
oderwane były od codziennych działań bibliotecznych i informacyjnych. Postanowiono 
przyciągnąć użytkowników do Biblioteki dzieląc się swoimi zainteresowaniami i po-
zabiblioteczną wiedzą. Jaka tematyka została zaproponowana? Do tej pory przepro-
wadzono trzy prezentacje z cyklu Literatura popularna (aby nie odchodzić całkowicie 
od tematu literatury), a były to: Romans – gatunek (nie)popularny (fot. 11), Fantasy 
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i science-fiction oraz Mamy tu cudowną zbrodnię – prezentacja i quiz kryminalny. 
Prezentacjom towarzyszyła oczywiście wystawa najważniejszych i najciekawszych 
pozycji z każdego gatunku, a uczestnicy quizu kryminalnego nagrodzeni zostali 
ciekawymi książkami. Prezentacje poprowadziła Monika Rząsa.

Swoją wiedzą podzielili się także:
 – Ewelina Wójcikowska, która w prezentacji Girl Power opowiedziała o silnych 

kobietach w literaturze i filmie;
 – Paweł Jakubiec, pasjonat genealogii, który starał się przekonać słuchaczy do 

poszukiwania swoich korzeni, wskazywał źródła poszukiwań i możliwe drogi 
prowadzenia badań genealogicznych;

 – Danuta Gajewska, która przybliżyła losy profesorów Uniwersytetu Rolniczego 
(związanych szczególnie z nauczaniem rolnictwa) w czasie II wojny światowej;

 – Agnieszka Góralczyk, która przyciągnęła wielu słuchaczy swoją medyczną 
wiedzą na temat kręgosłupa, prezentując jak należy zdrowo siedzieć i jak się 
poruszać. A. Góralczyk, która na co dzień pracuje w Archiwum, jest także 
wykwalifikowaną fizjoterapeutką.

Fotografia 11. Prezentacja Romans – gatunek (nie)popularny

Źródło: opracowanie własne.

Największe jednak zainteresowanie wzbudziły prezentacje i konkurs przygotowane 
przez Grażynę Jabłońską i Bartosza Jasickiego. Ta dwójka pracowników Biblioteki 
Głównej UR to utytułowani sportowcy uprawiający strzelectwo sportowe (B. Jasiecki 
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należał do reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Changwon w Korei we 
wrześniu 2018 r.). Informacje na temat tego sportu, pokaz akcesoriów strzeleckich 
(strój, broń itp.), a przede wszystkim możliwość wzięcia do ręki broni, z jakiej strzelają 
sportowcy wyczynowi, spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez słuchaczy. 
Liczny udział w konkursie strzeleckim spowodował, że rozegrany został on w dwóch 
kategoriach – ogólnej i bibliotecznej. Oczywiście zwycięzcy otrzymali nagrody... 
książkowe (fot. 12).

Fotografia 12. Biblioteczny Turniej Strzelecki

Źródło: Małgorzata Fyda.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego stara się sprostać wymaganiom współ-
czesnego użytkownika, zapewnia źródła informacji, pośredniczy w dostępie, jest 
otwarta dla każdego. Jest „trzecim miejscem” [7], przestrzenią do integracji i wymiany 
doświadczeń, miejscem kultury wysokiej. Jest biblioteką, archiwum i muzeum, re-
alizuje zróżnicowane usługi, ale przede wszystkim rozwija się, prowadzi działania na 
rzecz uczelni i środowiska. Jest to możliwe dzięki jej pracownikom – to oni „dzielą 
się pasją”, zarówno w życiu codziennym, wypełniając swoje obowiązki, jak też w sy-
tuacjach specjalnych, jak wystawy i prezentacje. W artykule pojawiły się nazwiska 
pracowników Biblioteki Głównej – to właśnie oni i ich koledzy oraz koleżanki, tworzą 
Bibliotekę, która chce być nie tylko centrum systemu informacyjno-bibliotecznego 
uczelni, ale przede wszystkim miejscem przyjaznym dla użytkowników, które przy-
ciąga zasobami, kompetencjami i kulturą.
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