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ABSTRACT

The paper discusses new social functions of libraries. Because information is increasing 
accessible online, libraries start switching from information provision to other kinds of 
services. Libraries are no longer the main source of scientific information for their users. 
Instead, they transform into meeting places and open spaces for local communities and 
professional circles, while at the same time pursuing social goals and promoting integration. 
The paper presents some of the activities libraries undertake to achieve such goals, focusing 
on the role of librarians in the process of social engagement of libraries.
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UWARUNKOWANIA KULTUROWE W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK

Biblioteki jako instytucje kultury lub też organy placówek naukowych bądź spe-
cjalistycznych są silnie uzależnione od warunków społeczno-ekonomicznych oraz 
zmian zachodzących w otoczeniu zewnętrznym, których konsekwencją są zmiany 
w wewnętrznej organizacji bibliotek, ich kulturze organizacyjnej i celach strate-
gicznych. Ryszard Walkowiak, analizujący uwarunkowania kulturowe działalności 
różnego typu organizacji, wskazał na cztery podstawowe subobszary ich funkcjo-
nowania. Wyróżnił:

 - potencjał społeczny,
 - technikę i technologię,
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STRESZCZENIE

W artykule zaprezentowano zagadnienie nowych funkcji społecznych bibliotek. Dotychcza-
sowa koncentracja na usługach informacyjnych tych instytucji ewoluuje bowiem w obliczu 
zwiększającej się dostępności informacji w formie zdalnej. Biblioteki, które powoli przestają być 
głównym źródłem wiedzy naukowej oraz celem poszukiwań użytkowników, przeobrażają się 
w miejsca spotkań, miejsca otwarte dla lokalnych społeczności oraz środowisk profesjonalnych, 
realizujące także cele społeczne i integracyjne. W związku z tym przedstawiono przykłady 
działań realizujących te cele oraz wskazano na istotną rolę personelu bibliotecznego w procesie 
aktywizacji społecznej bibliotek.
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 - kulturę organizacji,
 - struktury i procedury1.

Wskazane subobszary ulegają wzajemnym wpływom, stanowiąc wspólną 
przestrzeń społeczno-techniczną biblioteki (zob. schemat 1), w ramach której można 
mówić o kapitale ludzkim ucieleśnionym w personelu bibliotecznym. Zatrudnieni 
pracownicy stanowią potencjał biblioteki, który – jeżeli zostanie wsparty odpowiednią 
kulturą organizacyjną oraz będzie bazował na kapitale społecznym i infrastrukturze 
technicznej – może realizować nowe funkcje społeczne tych instytucji. Wynikają one 
ze zmieniającego się otoczenia: ulegających zmianom potrzebom i oczekiwaniom 
lokalnych społeczności bądź środowisk profesjonalnych.

Badania nad kulturą organizacyjną w dużej mierze zostały spopularyzowane 
dzięki pracom Thomasa Petersona oraz Roberta Watermana – amerykańskich 
specjalistów z zakresu zarządzania, którzy w swojej głośnej pracy In Search of 
Excellence2 wprowadzili pojęcie doskonałości w zarządzaniu, rozumiane jako 
dążenie do perfekcji na każdym etapie działań organizacyjnych. Szczególną uwagę 
poświęcili wyznawanym przez zatrudniony personel wartościom. Uznali, iż tylko 
stan, w którym wszyscy pracownicy kierują się tymi samymi przekonaniami oraz 

1 R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa w  okresie transformacji, 
[w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. nauk. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, 
Toruń 2001, s. 207.

2 T. J. Peters , R. H. Waterman, In Search of Excellence, New York 1982.

Potencjał społeczny biblioteki

Technika 
i technologia

Struktury i procedury
stosowane w bibliotece

Kultura
organizacyjna

biblioteki

Schemat 1. Subobszary funkcjonowania biblioteki

Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania 
działalności przedsiębiorstwa w okresie transformacji, [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, 

red. nauk. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz, Toruń 2001, s. 207.
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mają podobne priorytety, pozwala na zbudowanie spójnej, silnej instytucji. Pomimo 
późniejszej krytyki ich prac zagadnienie kultury organizacyjnej oraz klimatu orga-
nizacyjnego zostało przeniesione na grunt bibliotek i stanowi obecnie przedmiot 
aktywnej dyskusji w środowisku bibliotekoznawców. Rozważają, w jakim stopniu 
kultura organizacyjna biblioteki determinuje jej model działalności, strategię oraz 
podejmowanie przez pracowników określonych funkcji społecznych, a także w jakim 
stopniu możliwe jest świadome kształtowanie kultury organizacyjnej3.

Jak można przeczytać w Leksykonie zarządzania i marketingu w biblioteko-
znawstwie kultura organizacyjna biblioteki to: Ujednolicone zasady postępowania 
i postrzegania, które wyrażają przyjęty w bibliotece system wartości, tworzą pewien 
klimat organizacyjny, pozwalają na jednoznaczną identyfikację biblioteki i wyróżniają 
ją z otoczenia. Zasady te znajdują odzwierciedlenie w organizacyjnej przejrzystości, 
w przyjętej filozofii zarządzania czy nastawieniu kierownictwa do pracowników, a także 
wzajemnych relacjach między bibliotekarzami oraz ich stosunku do użytkowników. 
Innymi słowy w długoletnim procesie funkcjonowania biblioteki jako organizacji jej 
uczestnicy tworzą kulturę organizacyjną, która ma charakter ewolucyjny i kształtuje 
się poprzez stosunki społeczne, w jakie wchodzą ze sobą ludzie w trakcie realizacji 
zadań. Kultura organizacyjna postrzegana jest również jako zbiór norm społecznych 
i systemów wartości, które stymulują zachowania członków instytucji istotne dla realizacji 
wyznaczonego celu. Na kulturę składają się zatem wzorce wytworzone poza biblioteką 
i przenoszone do niej przez jej pracowników oraz wzorce kulturowe, które powstały 
w konkretnej instytucji i są dla niej specyficzne4. Zatem wspomniane wzorce kulturowe 
wytworzone poza biblioteką i podlegające transmisji przez jej pracowników będą 
w pewien sposób odzwierciedlać przemiany zachodzące w podsystemach społecznych, 
w których funkcjonują pozazawodowo bibliotekarze. Jest to sytuacja pożądana 
wówczas, gdy środowisko funkcjonowania bibliotekarza jest tą samą przestrzenią, 
w której działa biblioteka. Zaistniała wówczas spójność nie powoduje konieczności 
przyjmowania odmiennych postaw – odrębnych dla środowiska zawodowego 
oraz środowiska pozazawodowego. Bibliotekarze mocno zintegrowani z lokalną 
społecznością bądź obsługiwanym środowiskiem profesjonalistów lepiej rozumieją 
ich potrzeby, oczekiwania, zachodzące w nich przemiany, a także z większą łatwością 
przyjmują postawy oraz wypełniają funkcje społeczne istotne dla danej grupy.

3 Kultura organizacyjna w bibliotece: ogólnopolska konferencja naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007, 
red. H. Brzezińska-Stec, Białystok 2008;  M. Całka, Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej 

– nowe wyzwania i  szanse, „Zarządzanie Biblioteką” 2011, nr 1, s. 37-46; B. Jaskowska, Kultura 
organizacyjna wspierająca procesy uczenia się biblioteki akademickiej, „Przegląd Biblioteczny” 2005, 
nr 2, s. 176-185; J. Kamińska, Kultura organizacyjna biblioteki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu” 2005, z. 1, s.  121-129; E. Zybert, Kultura organizacyjna 
w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką, Warszawa 2004.

4 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania i marketingu 
w bibliotekoznawstwie, Warszawa 2019, s. 114.



200

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG

WPŁYW ZMIANY KULTUROWEJ NA POSTAWY SPOŁECZNE  
PRACOWNIKÓW BIBLIOTEK

Przemiany w otoczeniu zewnętrznym bibliotek, zwłaszcza te związane z potrzebami 
użytkowników, wymagają od bibliotekarzy modyfikacji postaw, a od instytucji 
bibliotecznych zmiany metod działania, a nawet profili działalności. Wiąże się to 
z koniecznością przeprowadzenia tzw. zmiany kulturowej. Choć zmiana kultury 
organizacyjnej jest możliwa (pisze się nawet, że można ją planować i nią zarządzać5), 
to w przypadku bibliotek, szczególnie tych o długiej tradycji i historii, o ugruntowa-
nej, dojrzałej kulturze organizacyjnej – jest to trudne. Zmiany kulturowe są jednak 
niezbędne, gdy kultura organizacyjna oraz stanowiące jej konsekwencję postawy 
bibliotekarzy stają się barierą w osiąganiu pożądanych efektów działalności.

W literaturze można odnaleźć wiele modeli pokazujących, jak powinna 
przebiegać transformacja kultury organizacyjnej (i dla porządku na schemacie 2. 
zostanie przedstawiony jeden z nich), jednak nie odzwierciedlają one poziomu 
skomplikowania tego procesu ani szeregu problemów i kwestii, z którymi musi 
się mierzyć kadra zarządzająca biblioteki, chcąca przekształcić model działalności.

Niezwykle istotnym elementem transformacji jest określenie norm i wartości, 
którymi kierują się pracownicy bibliotek w swojej pracy. Wartości te mogą różnić się 
w zależności od placówki, jej profilu, a nawet działu – w przypadku dużej biblioteki. 
W kontekście rozważań na temat nowych funkcji społecznych, które pełnią biblioteki 
i ich personel, uwagę przykuwa konieczność zmiany postaw bibliotekarzy – ze 
5 R. Walkowiak, Kulturowe uwarunkowania…, op. cit., s. 209.

Diagnoza aktualnej kultury organizacyjnej biblioteki
oraz ustalenie wartości i norm istotnych dla realizacji strategii

Identy�kacja luki kulturowej (porównanie sytuacji
bieżącej z sytuacją pożądaną)

Odmrożenie kultury organizacyjnej biblioteki (norm,
zachowań, postaw itd.)

Dokonanie zmiany kulturowej

Kontrola, ocena i dalsze monitorowanie

Schemat 2. Model zmiany kultury organizacyjnej w bibliotece

Źródło: opracowanie własne
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strażników wiedzy na animatorów społeczno-kulturalnych i doradców. Bibliotekarze, 
dotąd skoncentrowani przede wszystkim na zarządzaniu zasobami informacji (tra-
dycyjnymi i elektronicznymi), muszą nauczyć się, jak przyjąć postawę kooperacyjną, 
doradczą, wspierającą, otwartą – niezależnie od tego, czy będą współpracowali 
z lokalnymi społecznościami, szkołami czy ze środowiskami profesjonalistów 
skupionymi wokół ośrodków naukowych lub branżowych. Niewątpliwie kultura 
organizacyjna wpływa na gotowość jednostki do podejmowania określonych działań, 
które dobrze ukierunkowane mogą zmierzać do realizacji celów organizacyjnych 
i społecznych.

KREATYWNOŚĆ KADRY BIBLIOTECZNEJ W KONTEKŚCIE 
NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH BIBLIOTEK

Zmiana oczekiwań społecznych w  stosunku do przyjętych modeli działań 
instytucji bibliotecznych wymaga wzmożonego zaangażowania personelu. Musi 
on z jednej strony spełniać wyartykułowane oczekiwania klientów, a z drugiej 
strony reprezentować pewien poziom aktywności i innowacyjności, zapewniający 
łączność z szerzej rozumianym otoczeniem, dzięki wprowadzaniu atrakcyjnych 
usług i ciekawej oferty. Coraz częściej zwraca się jednak uwagę, że świadczenie 
usług nie wystarczy, by można było mówić o stabilnej płaszczyźnie współpracy – 
konieczne jest nawiązywanie trwałych i pogłębionych relacji z przedstawicielami 
grup obsługiwanej społeczności, co z kolei wymaga tzw. aktywności indywidualnej 
i zespołowej personelu. Aktywność indywidualna wiązana jest często z rozwojem 
osobistym pracowników6, jednak nie należy jej interpretować wyłącznie jako 
działania nastawionego „do wewnątrz”, może ona bowiem służyć aktywizowaniu 
działań ukierunkowanych na nawiązywanie kontaktów z użytkownikami.

Indywidualne i zaangażowane podejście do użytkownika jest pożądane 
zwłaszcza w przypadku kontaktów z ludźmi o szczególnych potrzebach, np. 
społecznych bądź informacyjnych. Mogą to być osoby z różnymi niepełnospraw-
nościami potrzebujące aktywnej asysty, ale również przedstawiciele mniejszości 
(etnicznych, religijnych itp.), którzy z powodu różnego rodzaju barier (językowych, 
kulturowych itd.) powinni uzyskać wsparcie, umożliwiające im lepszą integrację 
z lokalnym środowiskiem. W tym obszarze szczególnie aktywni powinni być biblio-
tekarze publiczni i szkolni, jednak coraz częściej biblioteki ośrodków naukowych 
i uczelni podejmują działania nakierowane na integrację zagranicznych studentów 
i kadry naukowej. Dane wskazują, iż w roku akademickim 2016/2017 w Polsce 
studiowało 65 793 studentów zagranicznych ze 166 krajów – jest to liczba o około 
15% większa niż w roku poprzednim. Również w ostatnim dziesięcioleciu można 

6 M. Całka, Kreatywność bibliotekarzy a  zarządzanie zmianami w  bibliotece, [w:] Bibliotekarz: 
uniwersalność i  innowacyjność profesji, red. K. Domańska, B. Iwańska-Cieślik, Z. Kropidłowski, 
P. Marzec, Bydgoszcz 2009, s. 99.
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zaobserwować systematyczny wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy obec-
nie stanowią już 5% ogólnej liczby studentów w Polsce7, a będzie ich zapewne jeszcze 
przybywać. Dlatego też wiele bibliotek uczelni wyższych organizuje Library Welcome 
Center, które pełnią funkcje bibliotecznych centrów informacji dla zagranicznych 
studentów. Jak pisze Urszula Szybowska z Biblioteki Politechniki Gdańskiej: Jest 
to dla większości studentów-obcokrajowców pierwsze i podstawowe źródło informacji 
[…], począwszy od logowania się do biblioteki, poruszania się po zasobach tradycyjnych 
i elektronicznych, obsługi menadżerów bibliografii, uczestniczenia w organizowanych 
warsztatach i konkursach, po znalezienie właściwej filii wydziałowej. Library Welcome 
Center towarzyszy zagranicznym studentom od początku ich „akademickiej kariery”8. 
To oczywiście tylko jeden przykład zaangażowania bibliotekarzy w życie studenckie, 
jednakże dzięki takim działaniom biblioteki stają się miejscami rozpoznawalnymi, 
identyfikowanymi pozytywnie i mającymi wpływ na zacieśnianie więzów z uczelnią.

Z pewnością wzmożonej uwagi wymagają również najmłodsi czytelnicy, którzy bez 
odpowiedniej zachęty wybiorą inne aktywności niż czytanie książek i kontakt z biblioteką 
oraz – szerzej – kulturą. I na tym polu widać zwiększone zainteresowanie pracowników 
bibliotek naukowych i specjalnych, którzy coraz częściej (pomimo braku takiego obo-
wiązku) nawiązują kontakty z młodzieżą, aby zainteresować ją możliwościami, jakie 
oferują te instytucje. Jako znakomity przykład można podać multimedialne warsztaty 
biblioteczne organizowane dla licealistów przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie9, 
choć niewątpliwie różnorodnych działań realizujących opisane cele jest znacznie więcej.

Na koniec warto również wspomnieć o doradztwie indywidualnym sto-
sowanym w pracy z przedstawicielami środowisk profesjonalnych. Doradztwo 
takie nie opiera się na schematycznym i szablonowym podejściu do obsługiwanego 
użytkownika ani udzielaniu mu standardowej porady, lecz na zaangażowaniu 
pracownika biblioteki w proces twórczy i wspólną pracę w zakresie poszukiwania 
źródeł, opracowywania danych i innych działaniach powodujących, że biblioteka staje 
się miejscem aktywnie wspierającym przedsięwzięcia naukowe. Niektóre biblioteki 
(szczególnie amerykańskie, angielskie i skandynawskie) oferują więc usługę Book 
a librarian, na gruncie polskim nazwaną przez Magdalenę Kokosińską usługą 

„wypożycz bibliotekarza”, polegającą na indywidualnej pracy z użytkownikiem10.

7 Raport Studenci zagraniczni w  Polsce 2017, Newsletter „Study in Poland” 2017, nr 18, http://www.
studyinpoland.pl/konsorcjum/index.php?option=com_content&view=article&id=14515:raport-studenci-
zagraniczi-w-polsce-2017&catid=258:145-newsletter-2017&Itemid=100284m (dostęp: 10.07.2018).

8 U. Szybowska, Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu Erasmus+ 
na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, 
media i  technologie informacyjno-komunikacyjne w  nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, 
M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

9 L. Nalewajska, Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie 
– przykład BUW, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i  technologie informacyjno- 
-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

10 M. Kokosińska, Usługa book a  librarian w  bibliotekach polskich i  zagranicznych, [w:] Mobilnie, 
interaktywnie, kompetentnie, op. cit.
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Kreatywność personelu bibliotecznego, wynikająca z motywującej kultury 
organizacyjnej, może również przejawiać się aktywnością zespołową w postaci 
sprawnie działających grup roboczych czy zespołów zadaniowych. Jest to sposób 
pracy coraz chętniej wykorzystywany przez biblioteki przy realizowaniu różnego 
rodzaju projektów, ponieważ daje większe możliwości niż praca indywidualna. 
Zarówno aktywność indywidualna, jak i aktywność zbiorowa (grupowa) wiązane 
są z poziomem inteligencji ogólnej, inteligencją społeczną oraz inteligencją emo-
cjonalną, które opierają się na umiejętnościach współdziałania, komunikowania, 
nawiązywania relacji – co wpływa na budowanie i wzmacnianie zasobów kapitału 
społecznego. Kreatywność bibliotekarzy, nazywana również ich potencjałem 
twórczym, sprzyja zatem rozwijaniu kapitału społecznego. Nie należy jednak 
zapominać, iż klimat innowacyjny, rozumiany jako atmosfera panująca w orga-
nizacji, pobudzająca kreatywność i nastrajająca pracowników do innowacyjności, 
tj. opracowywania nowych pomysłów, rozwiązań, dzielenia się wiedzą i realizowania 
ciekawych projektów11, a więc proaktywny sposób myślenia i działania wynika 
z budowanej (preferowanej) przez kadrę kierowniczą kultury organizacyjnej oraz 
przyjętych przez nią stylów zarządzania. Źródłem takiego nastawienia jest z jednej 
strony kierownictwo motywujące do rozwoju i wprowadzania zmian, a z drugiej 
otoczenie oczekujące od bibliotek nowych sposobów działania i innowacyjnej oferty 
usługowej, jak również sami bibliotekarze, preferujący inicjatywę i pomysłowość, 
wzajemnie pobudzający się do działań twórczych12.

Interesujące jest, iż w odpowiedzi na szeroką skalę cyfryzacji życia codzien-
nego biblioteki, pierwotnie skupione na implementowaniu narzędzi elektronicznych 
do własnych usług, zaczęły zwracać uwagę na pewne problemy, które niesie ze 
sobą ten trend. Coraz większa alienacja jednostek i brak współdziałania wysoko 
rozwiniętych społeczeństw spowodowały, że zaczęto powracać do usług, które 
pierwotnie kojarzone były z biednymi i słabo rozwiniętymi społeczeństwami. 
Ponownie zatem pojawiły się bibliobusy, „biblioparki”, „biblioplaże”, a nawet 

„bibliobaseny” oraz znacznie więcej usług mających na celu nie tyle samo pod-
niesienie poziomu czytelnictwa, ile integrację kulturalną i społeczną prowadzoną 
także przez biblioteki naukowe i fachowe, aranżujące w tym celu parki, patia oraz 
inne dostępne przestrzenie (zob. ilustracje 1-6).

11 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania…, op. cit., s. 99.
12 Ibidem.
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Il. 1. Biblioteka na plaży w bułgarskim mieście Albena mająca na celu 
zachęcenie do czytania podczas plażowania

Źródło: http://podroze.gazeta.pl/podroze/7,114158,20451307,zbudowali-ja-na-
plazy-takiej-biblioteki-chyba-jeszcze-nie-widzieliscie.html

Il. 2. Biblioteka w parku w Bogocie wybudowana z inicjatywy Paradero Para 
Libros Para Parques – programu, który ma promować korzystanie z bibliotek 

w tym kraju
Źródło: http://zakladka-mbp-lublin.blogspot.com/2013/11/niezwyke-biblioteki.html
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Il. 4. Biblioteka w budce telefonicznej w Wielkiej Brytanii

Źródło: http://zakladka-mbp-lublin.blogspot.com/2013/11/niezwyke-biblioteki.html

Il. 3. Biblioteka w aquaparku w Redzie zachęcająca rodziny do wypożyczenia 
książek po pływaniu

Źródło: https://wejherowo.naszemiasto.pl/w-aquasferze-w- 
-redzie-powstala-mediateka-nie-tylko-sa-tam/ga/c13-4390400/zd/29495996
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Il. 5. Bibliobus w jednej z francuskich gmin

Źródło: https://verviers.lameuse.be/171744/article/2017-12-29/bibliobus-changements-
prevus-pour-2018-en-province-de-liege

Il. 6. Wnętrze bibliobusu – nowocześnie i kolorowo

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/420523683954734113
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NOWE ROLE BIBLIOTEKARZY W KONTEKŚCIE ZASOBÓW KAPITAŁU 
SPOŁECZNEGO

Pomimo iż badania kapitału społecznego w kontekście działalności placówek 
bibliotecznych mają stosunkowo krótką historię, to coraz częściej dostrzega się, iż 
instytucje te mogą stanowić źródło zachowań twórczych, prospołecznych i inte-
gracyjnych. Kluczowe dla wspierania rozwoju zasobów kapitału społecznego są 
postawy bibliotekarzy oraz poziom ich aktywności i stopień zaufania społecznego, 
które budzą. Coraz częściej podkreśla się, iż rola bibliotek nie powinna ograniczać 
się do świadczenia tradycyjnych usług informacyjnych, ale realizować cele społeczne. 
Pojawiają się wręcz sformułowania, że placówki te mogą stanowić „zaplecze spo-
łeczne” dla grup skupionych wokół tych instytucji, również grup profesjonalistów 
(w tym środowisk naukowych, grup zawodowych itp.). Biblioteki łączą obywateli 
i przełamują różnorodne bariery, związane z wiekiem, pochodzeniem, kulturą, statusem 
ekonomicznym, językiem itd. Pomagają tworzyć wspólne wartości i sieci społeczne, które 
budują zaangażowanie i współpracę, wzmacniającą społeczeństwo obywatelskie. Dzięki 
inicjatywom podejmowanym przez bibliotekarzy mogą tworzyć się grupy omawiające 
problemy lokalnych społeczności, rozwijające lokalne serwisy informacyjne, sieci i portale 
społecznościowe. Biblioteki współpracują również przy realizacji różnorodnych projek-
tów, przygotowywanych wraz z lokalnymi muzeami, szkołami i publicznymi stacjami 
radiowymi. Wszystkie te wysiłki przynoszą korzyści poszczególnym obywatelom i całym 
społecznościom13.

Kapitał społeczny można zdefiniować najprościej jako: Zdolność jednostek do 
łączenia się w grupy i tworzenia sieci relacji, opartych na zaufaniu, wzajemnym wsparciu 
i integracji, umożliwiającą realizację wspólnych interesów, zadań, projektów, przedsięwzięć. 
W szerszym aspekcie kapitał społeczny dotyczy większych grup społecznych (społeczeństwa), 
w węższym związany jest z funkcjonowaniem konkretnych organizacji, w tym również 
bibliotek. Ze względu na jego wielorakie oddziaływanie i wieloaspektowy charakter kapitał 
społeczny jako zjawisko analizowany jest w ramach socjologii, ekonomii, ale również geografii 
czy nauk o kulturze. Może także stanowić centrum zainteresowania bibliologii, jako nauki 
badającej nie tylko funkcjonowanie (organizację) bibliotek, ale również ich wpływ na grupy 
społeczne, tj. zewnętrznych interesariuszy. W ramach badań bibliologicznych kapitał społeczny 
rozpatrywany jest zarówno na poziomie grup społecznych (otoczenie biblioteki), jak i na 
poziomie organizacyjnym (biblioteka jako organizacja). Badane są możliwości, jakie posiadają 
biblioteki, do wspierania rozwoju kapitału społecznego swoich pracowników oraz społeczności 
lokalnych, jak również korzyści, jakie może przynieść rozwój kapitału społecznego14.

Tak rozumiany kapitał społeczny mogą wspierać wszystkie typy bibliotek 
nastawione na zaspokajanie potrzeb różnych grup odbiorców. Placówki działające 
przy uczelniach mogą wzmacniać postawy obywatelskie wśród studentów, zachęcając do 
13 M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego – ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej, 

Warszawa 2019, s. 309-310.
14 M. Wojciechowska, J. Kamińska, B. Żołędowska-Król, B. Jaskowska, Leksykon zarządzania…, op. cit., 94.
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współpracy partnerskiej między kampusami i społecznościami oraz wspierając zaanga-
żowanie w sprawy publiczne, jak również promować integrację w zakresie nauczania 
i badań. Bibliotekarze szkolni mogą uczestniczyć w projektach edukacji obywatelskiej, 
które pomagają uczniom w zrozumieniu praw i obowiązków obywateli. Bibliotekarze 
publiczni mogą współpracować z licznymi organizacjami obywatelskimi, w celu współtwo-
rzenia projektów promujących ideę społeczeństwa obywatelskiego. Jednak podstawowym 
sposobem, w jaki biblioteki budują kapitał społeczny, jest […] zapewnienie przestrzeni 
publicznej, w której obywatele mogą wspólnie pracować nad problemami osobistymi 
i społecznymi15. Wśród pomysłów na uatrakcyjnienie oferty bibliotecznej wymie-
niane są warsztaty dla blogerów, kursy pisarskie i językowe, a także aktywności 
niezwiązane bezpośrednio z literaturą i pisaniem, np. wspólne gotowanie, pokazy 
rękodzieła, wyrobów artystycznych i rzemieślniczych, projekcje filmów z różnych 
stron świata połączonych z dyskusjami, a nawet doradztwo ze strony specjalistów 
wolontariuszy: prawników, ekonomistów, wizażystów… czy strefy maker- i hacker-
space przeznaczone dla innowatorów – bardzo często studentów, konstruktorów 
i majsterkowiczów16. Tę różnorodną ofertę łączy jedno – próba zaangażowania 
społeczności do tworzenia pewnej wspólnoty skupionej wokół biblioteki, gdzie 
wykorzystywane narzędzia pełnią drugoplanową rolę,  właściwym celem zaś jest 
nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem. Wedle tej zasady nawet warsztaty 
z programowania czy strefy hackerspace bazują na wspólnocie – przebywaniu razem 
w tym samym miejscu i w tym samym czasie, wspólnych dyskusjach i wymianie 
poglądów, co sprzyja zrozumieniu innych i nawiązaniu kontaktu oraz budowaniu 
pewnego obszaru współdziałania (zob. Il. 7-8).

Należy podkreślić, iż pomimo prowadzenia przez biblioteki różnorodnych 
form działalności oraz kampanii informacyjnych wielu użytkowników ciągle jeszcze 
postrzega te instytucje przez pryzmat ich tradycyjnych modeli funkcjonowania. 
Badania Australijki – Candy Hillenbrand – wyraźnie pokazują, że nowe funkcje 
bibliotek związane z integracją społeczną oraz partnerstwem społecznym, mimo iż 
oceniane bardzo pozytywnie, przez większość środowisk są niezauważane17. Dlatego 
niezwykle istotne wydaje się jasne i dobitne komunikowanie społeczeństwu o nowych 
aktywnościach podejmowanych przez biblioteki w kierunku rozwoju społecznego, 
w tym budowaniu zasobów kapitału społecznego. Pomóc mogą w tym kompetencje 
oraz zaangażowanie bibliotekarzy.

15 M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego…, op. cit., s. 310.
16 Szerzej na ten temat zob.: M. Wojciechowska, Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako 

próba zwiększania konkurencyjności. Przykład makerspace, [w:] Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. 
Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece, red. M. Wojciechowska, 
M. Cyrklaff-Gorczyca, Warszawa 2019.

17 C. Hillenbrand, A place for all: social capital at The Mount Barker Community Library, South Australia, 
„Australasian Public Libraries and Information Services” 2005, nr 2, s. 41-60; C. Hillenbrand, Public 
libraries as developers of social capital, „Australasian Public Libraries and Information Services” 2005, 
nr 1, s. 4-12.
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Il. 7. Strefa hackerspace w Nowym Jorku

Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYCResistor-Hackerspace-
397bridge.jpg

Il. 8. Strefa makerspace w bibliotece

Źródło: https://bibliosjl.blogspot.com/2016/11/nuevos-tipos-de-espacios-de-bibliotecas.html
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Jak wykazały badania autorki przeprowadzone w 2019 roku wśród bibliotekarzy 
z 20 krajów świata18, ponad 95% bibliotekarzy traktuje biblioteki jako instytucje, 
które budzą zaufanie (wykres 1), a więc potencjalnie gotowe do pełnienia różno-
rodnych funkcji społecznych. 88% tych instytucji wspiera działania prospołeczne 
(wykres 2), a ich pracownicy charakteryzują się wysokim poziomem indywidualnego 
kapitału społecznego. Największy poziom indywidualnego kapitału społecznego 
wśród bibliotekarzy występuje w Danii (średnia=71,25), Szwecji (średnia=69,59) 
oraz na Słowacji (średnia=68,73). Polska (średnia=67,62) ma porównywalny poziom 
kapitału społecznego jak Irlandia (średnia=67,90), Australia (średnia=67,93) i Nowa 
Zelandia (średnia=67,35) i jest on znacznie wyższy wśród pracowników bibliotek 
niż u pozostałej części społeczeństwa polskiego19.

Na uwagę zasługuje również to, iż najwyższy poziom indywidualnego kapitału 
społecznego cechuje pracowników bibliotek specjalistycznych, do których zaliczane 
są również biblioteki wojskowe (zob. wykr. 3).

Wyniki badań, które z racji objętości nie mogą być szerzej przedstawione 
w niniejszej pracy, jasno pokazują, iż bibliotekarze mają średni poziom indywi-
dualnego kapitału społecznego, chętnie współpracują z innymi i są gotowi pełnić 
nowe role społeczne nastawione na pomoc drugiemu człowiekowi, mają zaufanie 
do innych ludzi, współpracowników i przełożonych. Są raczej otwarci na nowe 
wyzwania i bezinteresowną pomoc innym20.
18 Szerzej na ten temat zob. M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego…, op. cit.
19 Ibidem.
20 Zob. M. Wojciechowska, Kształtowanie kapitału społecznego... 
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