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Wprowadzenie

	 Celem	monografii	jest	ukazanie	różnych	form	aktywności	bibliotek	akademickich	w	wymia-
rze	społecznym	oraz	pedagogicznym.

	 Istotą	społecznego	kontekstu	biblioteki	akademickiej	jest	tworzenie	miejsca	spotkań	społecz-
ności	uczelnianej,	niezależnie	od	ról	pełnionych	przez	jej	uczestników.	Wszyscy,	także	użytkownicy	
spoza	uczelni,	są	tu	równi	i	w	pewnym	sensie	zjednoczeni	w	poszukiwaniu	i	wykorzystywaniu	źródeł	
informacji.	Rolą	bibliotekarzy	jest	wspomaganie	tego	procesu.

	 Kontekst	pedagogiczny	biblioteki	akademickiej	wynika	z	jej	usytuowania	w	strukturze	uczel-
ni	oraz	przypisanych	funkcji.	Udostępnianie	i	organizacja	zasobów	informacyjnych,	zbiorów	trady-
cyjnych	oraz	elektronicznych,	nakładają	na	biblioteki	obowiązek	kształcenia	użytkowników	w	za-
kresie	lokalizacji,	selekcjonowania,	a	także	archiwizowania	informacji.	Zmieniający	się,	w	kierunku	
parametryzacji	dorobku	naukowego	i	organizacyjnego,	system	zarządzania	instytucji	naukowych	–	 
w	tym	i	szkól	wyższych	–	nakłada	dodatkowe	zadania	edukacyjne	na	biblioteki.	Zadania	te	polegają	
na	uświadamianiu	pracownikom	naukowym	celowości	dokumentowania	własnej	twórczości	badaw-
czej,	 edukacyjnej	 i	 ewentualnie	 także	 artystycznej.	Dodać	 należy,	 ze	wspomniane	wyżej	 zmiany,	 
a	także	postęp	technologiczny,	wpływają	na	bibliotekarzy.	W	zawodzie	tym	pojawiają	się	nowe	za-
dania	i	specjalności,	co	powoduje	konieczność	stałego	wzbogacania	wiedzy	i	umiejętności.	Wśród	
nowych	specjalności	wykształciły	 się	 takie,	które	właściwe	są	bibliotekom	naukowym.	Chodzi	 tu	
zwłaszcza	o	bibliotekarzy	dziedzinowych.	Powstanie	specjalizacji	stwarza	z	kolei	potrzebę	poszuki-
wania	nowych,	adekwatnych	rozwiązań	w	organizacji	bibliotek	i	zarządzania	nimi.

	 Założone	cele	monografii	możliwe	są	do	zrealizowania	w	stopniu	takim,	w	jakim	osoby,	zaj-
mujące	 się	 refleksją	naukową	 i	 zawodową,	gotowe	 są	na	podstawie	własnych	badań	 i	 obserwacji	
odpowiedzieć	na	stawiane	pytania.	Zebrane	w	tomie	materiały	z	11.	Konferencji	Bibliotek	Niepań-
stwowych	Szkół	Wyższych	„Społeczny	 i	pedagogiczny	kontekst	 funkcjonowania	bibliotek	akade-
mickich”,	która	odbyła	się	8-10	czerwca	2009	r.	we	Wrocławiu,	usystematyzowano	tak,	aby	ukazać	
funkcjonowanie	bibliotek	w	szerokim	kontekście	społecznym,	instytucjonalnym	oraz	osobowym.

W	pierwszej	części	wyeksponowano	rolę	kulturotwórczą,	stwarzającą	–	dzięki	nowym	technologiom	
–	pole	do	aktywności	użytkowników.	Omówiono	funkcję	regionalną	biblioteki	oraz	problem	odpo-
wiedzialności	społecznej	w	stosunku	do	otoczenia	zewnętrznego	czy	wytwarzania	własnej	kultury	
organizacyjnej.
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Refleksje	związane	z	wewnętrznym	funkcjonowaniem	bibliotek	akademickich	oraz	ich	działalnością	
na	rzecz	użytkowników,	zarówno	gdy	chodzi	o	świadczenie	podstawowych	usług	bibliotecznych	jak	
i	usług	informacyjnych	oraz	edukacyjnych,	zawiera	część	druga	monografii

Część	trzecia	ukazuje	problemy	pracy	bibliotekarzy	w	warunkach	zachodzących	zmian,	w	otoczeniu	
technologicznym	i	społecznym,	które	w	sposób	naturalny	tworzą	swoiste	sprzężenie	zwrotne.

	 Redaktorzy	monografii	zakładają,	że	kwestie	tu	podjęte	będą	podlegały	rozważaniom	teore-
tycznym	oraz	staną	się	przedmiotem	dalszych	badań,	a	ponadto	zauważone	zostaną	problemy,	które	
dopiero	wymagają	namysłu.

dr Stefan Kubów, Magdalena Karciarz



SPOŁECZEŃSTWO
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Stefan Kubów

Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 

Społeczna odpowiedzialność biblioteki akademickiej

Abstrakt:	W	artykule	objaśniono	pojęcie	społecznej	odpowiedzialności	biznesu	(Corporate	Social	Responsibility,	CSR),	
zestawiając	ją	z	odpowiedzialnością	jako	pojęciem	etycznym,	prawnym	i	metafizycznym.	Ukazana	została	możliwość	
zastosowania	zasad	CSR	w	bibliotekach,	zwłaszcza	akademickich,	wyeksponowano	też	zasady,	które	powinny	być	szcze-
gólnie	przestrzegane	przez	szkoły	wyższe	i	ich	biblioteki.	

Słowa	kluczowe:	odpowiedzialność,	społeczna	odpowiedzialność	biznesu

	 Odpowiedzialność	 definiowana	 jest	 na	 wiele	 sposobów.	 Jedni,	 jak	 Edward	 Pszczołowski,	
uważają,	że	jest	ona	„zobowiązaniem	jednostki,	aby	wypełniała	ona	wyznaczone	czynności	w	sposób	 
w	miarę	swych	możliwości	najlepszy”1.	O	kimś	takim	sądzi	się,	że	jest	człowiekiem	odpowiedzialnym.	
Stanisław	Jedynak	określa	odpowiedzialność	jako	„właściwość	ludzkiego	postępowania,	polegającą	
na	możności	 lub	gotowości	do	ponoszenia	konsekwencji,	wzięcie	na	 siebie	dobrych	 i	 złych	skut-
ków	(sankcji)	własnego	postępowania”2.	Zaś	Andrzej	Tchorzewski,	cytując	Mieczysława	Michalika,	
który	pisze,	że	odpowiedzialność	wiąże	się	„najbardziej	z	praktyczną	działalnością	ludzi,	zbiorową	 
i	jednostkową,	regulowaną	przez	przyjęte	normy,	przyporządkowane	określonym	celom,	poddawaną	
osądom,	także	moralnym”3,	idzie	krok	dalej	i	wyróżnia	odpowiedzialność	osobistą	(o	cechach	mikro-
zasięgu),	odpowiedzialność	określonych	grup	i	ról	społecznych,	np.	odpowiedzialność	nauczycielską	
(o	cechach	„średniego	zasięgu”	oraz	odpowiedzialność	i	współodpowiedzialność	za	świat	i	innych,	
mającą	charakter	uniwersalny,	świadczącą	o	naszym	człowieczeństwie,	która	ma	cechy	„makroza-
sięgu”4.

	 Roman	Ingarden	w	swojej	Książeczce o człowieku wyróżnił	cztery	sytuacje,	w	których	zacho-
dzi	fenomen	odpowiedzialności:	

1)	 „ktoś	ponosi	odpowiedzialność	za	coś,	albo,	inaczej	mówiąc,	jest	za	coś	odpowiedzialny,
2)	 ktoś	podejmuje	odpowiedzialność	za	coś,
3)	 ktoś	jest	za	coś	pociągany	do	odpowiedzialności,
4)	 ktoś	działa	odpowiedzialnie”5.

1	Pszczołowski,	T.	(1978).	Mała	encyklopedia	prakseologii	i	teorii	organizacji.	Wrocław,	s.	285.
2	Jedynak,	S.	(Red.).	(1994).	Mały słownik etyczny.	Bydgoszcz,	s.	159-160.
3	Tchorzewski,	A.	(1998).	Odpowiedzialność	jako	wartość	i	problem	edukacyjny.	Bydgoszcz,	s.	20.
4	Por.	Błahut,	T.	(2997).	Odpowiedzialność	i	współodpowiedzialność	w	procesie	kształcenia.	W:	Odpowiedzialność społeczna szkoły 
wyższej (s.	28-20).	Wrocław.
5	Ingarden,	R.	(1987).	Książeczka o człowieku. Wyd.	4. Kraków,	s.	73-74.
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	 Mamy	tu	więc	do	czynienia	z	odpowiedzialnością	zarówno	w	aspekcie	etycznym,	prawnym,	
jak	i	metafizycznym.	Na	wagę	tego	pierwszego	zwraca	uwagę	Zygmunt	Bauman,	pisząc	że	„odpo-
wiedzialność	moralna	jest	najbardziej	osobistą	i	niezbywalną	z	ludzkich	wolności	i	najcenniejszym	
z	ludzkich	praw.	Nie	można	jej	człowiekowi	odebrać,	nie	można	się	nią	podzielić	z	drugim	człowie-
kiem,	nie	można	jej	przekazać	innemu,	oddać	w	zastaw	czy	na	przechowanie”6.	Wcześniej	zwrócił	na	
to	uwagę	Friedrich	von	Hayek	w	swojej	Konstytucji wolności,	zwracając	przy	tym	uwagę,	że	niezby-
walnym	warunkiem	zaistnienia	odpowiedzialności	jest	wolność7.

	 Przytoczone	wyżej	ustalenia,	dotyczące	odpowiedzialności	indywidualnej	lub	grupowej,	są	
konieczne,	żeby	uzmysłowić	odmienność	podejścia	do	odpowiedzialności	społecznej,	którą	rozpa-
trywać	należy	w	tym	samym	stopniu	w	kategoriach	biznesu,	co	i	etyki.	Odróżnić	też	należy	odpowie-
dzialność	społeczną	od	zbiorowej,	z	którą	mamy	do	czynienia	właściwie	tylko	w	aspekcie	prawnym.	

	 Pojęcie	odpowiedzialności	społecznej	wywodzi	się	bowiem	z	angielskiego	terminu	Corpora-
te Social Responsibility	(CRS),	a	więc	odpowiedzialności	organizacji,	przedsiębiorstwa.	Gdy	pojęcie	
to	wchodziło	do	obiegu	w	drugiej	połowie	minionego	stulecia,	rozumiano	przez	nie	odpowiedzial-
ność	wobec	akcjonariuszy,	czyli	właścicieli.	Dziś	podkreśla	się	raczej	odpowiedzialność	wobec	inte-
resariuszy,	a	więc	osób	i	grup	mających	mniej	lub	bardziej	bezpośredni	wpływ	na	decyzje	związane	
z	zarządzaniem,	a	zatem	poniekąd	zarówno	dostawców,	jak	i	klientów.	Pojęcie	interesariuszy	(stake-
holders)	Można	rozpatrywać	w	ujęciu	wąskim	i	szerokim.	Wąska	definicja	dotyczy	tych	grup,	które	
są	niezbędne	dla	przetrwania	 i	 sukcesu	przedsiębiorstwa.	Szeroka	definicja	obejmuje	każdą	grupę	 
i	jednostkę,	która	może	wpływać	na	firmę	lub	odczuwać	wpływ	jej	działań	na	sobie”8.

	 Samą	zaś	 społeczną	odpowiedzialność	biznesu	definiuje	 się	 ją	 jako	coś,	 co	wedle	Świato-
wej	Rady	Biznesu	 dla	 Zrównoważonego	Rozwoju	 „wyraża	 się	w	 ciągłym	 zobowiązaniu	 biznesu	
do	zachowań	etycznych	i	przyczyniania	się	do	ekonomicznego	rozwoju,	poprawy	jakości	życia	siły	
roboczej,	ich	rodzin,	tak	samo	jak	lokalnej	społeczności	i	społeczeństwa	jako	całości”9.	Oznacza	to	
ni	mniej	ni	więcej	konieczność	wywiązywania	się	w	pełni	z	zobowiązań	prawnych	i	finansowych	
wobec	właścicieli	kapitału,	lecz	także	troskę	o	to,	by	postępować	moralnie	i	nienagannie,	inwestować	
w	kapitał	ludzki	i	w	środowisko	oraz	stale	poprawiać	stosunki	z	zainteresowanymi	stronami.

	 Na	przestrzeni	minionych	kilkudziesięciu	 lat	wypracowano	cały	szereg	zasad,	którymi	po-
winny	kierować	się	organizacje	wdrażające	systemy	społecznej	odpowiedzialności.	Są	to	m.in.	ini-
cjatywy	OECD	(odnoszące	się	głównie	do	organizacji	wielokulturowych),	Global	Compact,	Respon-
sible	Care,	Social	Venture	Network,	wspomnianej	już	Światowej	Rady	Biznesu	ds.	Zrównoważonego	
Rozwoju,	norma	AA1000,	norma	SA8000,	indeks	TTSE4Good	i	wiele	innych.	Ze	względu	na	to,	że	
6	Bauman,	Z.	(1996).	Etyka ponowoczesna.	Warszawa,	s.	341.
7	Hayek,	F.	(2006).	Konstytucja wolności.	Warszawa,	s.	81	i	in.
8	Evans,	W.	M.	i	Frejman,	R.	E.	(1997).	Spółka	i	osoby	żywotnie	zainteresowane,	kapitalizm	kantowski.	W:	Etyka biznesu	(s.	194).	
Poznań.	Cyt.	za:	Żemigała,	M.	(2007).	Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.	Kraków,	s.	20.
9	Holme,	R.	i	Watts,	P.	(2000).	Corporate	social	responsibility:	making	good	business	sense.	W:	World Business Council for Sustainable 
Development	(s.	9).	Genewa.	Cyt.	za:	Żemigała,	M.	(2007).	Dz.	cyt.,	s.	20.
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zawierają	one	wiele	punktów	wspólnych,	można	próbować	wyłonić	z	nich	zespół	zasad,	który	stano-
wiłby	pewne	iunctim	między	nimi.	Wydaje	się	jednak,	że	najbliższe	mu	są	zalecenia	wypracowane	
przez	Social	Venture	Network.	Składa	się	na	nie	dziewięć	zasad:

1. Etyka.	 Przedsiębiorstwo	 rozwija	 i	 wdraża	 etyczne	 standardy	 i	 praktyki	 w	 kontaktach	 ze	
wszystkimi	interesariuszami.	Zobowiązanie	się	firmy	do	postępowania	w	myśl	etycznych	re-
guł	jest	szeroko	komunikowane,	rozgłaszane	przy	pomocy	jasnego	oświadczenia	i	musi	być	
rygorystycznie	przestrzegane.

2. Odpowiedzialność.	Przedsiębiorstwo	potwierdza	uwzględnianie	prawnie	uzasadnionych	za-
interesowań	interesariuszy	jego	działaniami	oraz	ujawnianie	informacji	w	takim	okresie,	aby	
mogli	oni	podejmować	decyzje,	posiadając	odpowiedzialną	wiedzę.	Interesariusze	muszą	być	
informowani	bez	względu	na	koszty	i	niedogodności.

3. Zarządzanie.	Firma	będzie	 równoważyć	 interesy	pracowników,	klientów,	 inwestorów,	do-
stawców,	społeczności	i	innych	interesariuszy,	na	które	wpływa,	jeśli	chodzi	o	cele	strategicz-
ne	oraz	zarządzanie	operacyjne	i	decyzje	o	inwestycjach.	Przedsiębiorstwo	zarządza	swoimi	
zasobami	sumiennie	i	efektywnie,	stara	się	umacniać	kapitał	ludzki	i	finansowy.	

4. Rezultaty finansowe.	 Przedsiębiorstwo	 wynagradza	 osoby	 wnoszące	 kapitał	 za	 pomocą	
atrakcyjnych	stóp	wzrostu	oraz	chroni	aktywa	i	stabilność	dochodów.

5. Praktyki zatrudnienia.	Przedsiębiorstwo	stara	się	stosować	praktyki	zarządzania	zasobami	
ludzkimi,	które	promują	osobisty	i	zawodowy	rozwój	pracowników,	różnorodność	na	wszyst-
kich	 szczeblach	 oraz	 uprawnianie.	 Przedsiębiorstwo	 darzy	 pracowników	 szacunkiem	 jako	
wartościowych	partnerów	w	interesach,	respektuje	ich	prawo	do	pracy,	konkurencyjnych	za-
robków	i	zasiłków	oraz	bezpiecznego,	przyjaznego	rodzinie	środowiska	pracy.

6. Kontakty biznesowe.	 Firma	postępuje	uczciwie	w	 stosunku	do	partnerów	 i	w	 interesach,	
włączając	dostawców,	dystrybutorów,	koncesjonariuszy	 i	przedstawicieli.	Przedsiębiorstwo	
promuje	i	monituje	społeczną	odpowiedzialność	biznesu	partnerów.

7. Produkty i usługi.	Przedsiębiorstwo	identyfikuje	i	odpowiada	na	potrzeby,	pragnienia	i	pra-
wa	swoich	klientów	i	konsumentów.	Stara	się	dostarczać	produktów	i	usług	na	najwyższym	
poziomie,	włączając	zobowiązanie	do	uczciwości,	satysfakcji	klienta	i	społeczeństwa.

8. Społeczne zaangażowanie.	Przedsiębiorstwo	popiera	otwarte	stosunki	ze	społecznościami,	
w	których	prowadzi	działalność,	wykazuje	wrażliwość	na	ich	kulturę	i	potrzeby.	Przedsiębior-
stwo	pełni	funkcję	wspierającą,	współpracuje	aktywnie	ze	społecznościami	w	celu	stworzenia	
lepszych	warunków	do	życia	i	prowadzenia	interesów.

9. Ochrona środowiska.	Przedsiębiorstwo	stara	się	chronić	i	przywracać	pierwotny	stan	środo-



Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich SPOŁECZEŃSTWO

10

wiska	naturalnego	oraz	promować	zasady	zrównoważonego	rozwoju	poprzez	swoje	produkty,	
procesy,	usługi	i	inną	aktywność.	Zobowiązuje	się	minimalizować	zużycie	energii,	zmniej-
szać	ilość	odpadów	i	szkodliwość	emisji10.

	 Patrząc	na	ten	wykaz	zasad	można	stwierdzić,	że	odnoszą	się	one	do	bibliotek	akademickich	 
w	takim	samym	mniej	więcej	stopniu,	jak	do	przedsiębiorstw	przemysłowych.	Nawet	bowiem	biblio-
teka	może	minimalizować	zagrożenia	dla	środowiska	racjonalnie	gospodarując	papierem	czy	zużyty-
mi	materiałami	eksploatacyjnymi	do	urządzeń	technicznych,	jak	drukarki	czy	kserokopiarki.

	 Ale	biblioteki	naukowe	mają	też	szczególną	odpowiedzialność	wobec	społeczeństw	i	społecz-
ności	lokalnych,	w	tym	zwłaszcza	społeczności	akademickich.	To	na	nich	spoczywają	takie	zadania	
jak	gromadzenie	i	ochrona	piśmiennictwa,	zapewnianie	dostępu	do	światowych	zasobów	informacji	 
i	edukacja	informacyjna	społeczeństwa,	dzięki	której	szerokie	kręgi	ludzi	będą	wiedziały	gdzie	moż-
na	informacji	poszukiwać	i	będą	mogły	kompetentnie	z	niej	korzystać.	Placówki	te	odpowiedzial-
ne	są	za	wytworzenie	w	społeczeństwie	przekonania,	że	każda	biblioteka	jest	otwarta	dla	każdego	
potrzebującego	informacji,	a	jeśli	sama	z	jakichś	powodów,	np.	wąskiego	zakresu	zgromadzonych	
zasobów	wiedzy,	nie	jest	w	stanie	potrzeby	zaspokoić,	wskaże	najbardziej	właściwą	bibliotekę	oraz	
sposób	uzyskania	w	niej	informacji.

	 Biblioteki	są	jednak	szczególnym	rodzajem	organizacji.	Są	nie	tylko	organizacjami	niedocho-
dowymi,	lecz	taką	ich	grupą,	która	funkcjonuje	tylko	dzięki	środkom	budżetowym,	przydzielanym	
czy	to	z	budżetu	państwa,	czy	instytucji,	w	ramach	których	funkcjonują.	Ich	własne	przychody	stano-
wią	znikomy	margines	środków,	którymi	zresztą	rzadko	mogą	gospodarować	we	własnym	zakresie.

	 Biblioteki	akademickie	stanowią	część	uczelni,	a	jej	pracownicy	są	tym	składnikiem	społecz-
ności	akademickiej,	która	wspólnie	z	nauczycielami	bierze	na	siebie	odpowiedzialność	za	edukację.	
Żeby	uniknąć	wrażenia	wchodzenia	na	obce	pole,	warto	przytoczyć	tu	opinie	Krystyny	Duraj-No-
wakowej,	która	 istotę	edukacji	 akademickiej	ujmuje	następująco:	„w	ujęciu	 systemowym	uczenie	
się	 i	 nauczanie	 są	 częściami	 tego	 samego	procesu.	Proces	kształcenia	w	 szkole	wyższej	wymaga	
wspólnej	pracy	studentów	i	nauczycieli.	Studenta	powinna	cechować	zdolność	i	chęć	uczenia	się.	Na-
tomiast	wykładowcę	winny	charakteryzować	cechy	inspirującego	kierowania,	chęć	uczenia,	znajo-
mość	przedmiotu	i	jego	związków	z	dziedzinami	i	dyscyplinami	pokrewnymi	oraz	–	głównie	podczas	
wykładów	–umiejętność	przekazywania	wiedzy	studentom	tak,	aby	była	ona	żywa	i	pełna	znaczenia.	
Jednak	za	główne	zadanie	nauczyciela	akademickiego	należałoby	uznać	umiejętności	stymulowania	
myślenia	naukowego	studentów”11.

	 Z	natury	rzeczy	bibliotekarz	dysponuje	tu	ograniczonym	instrumentarium	oddziaływania,	gdyż	
sytuacje	typowo	dydaktyczne	zachodzą	właściwie	tylko	podczas	szkoleń	użytkowników.	Może	on	
jednak	oddziaływać	na	bywalców	bibliotek	własnym	profesjonalizmem,	innowacyjnością,	erudycją	 
10	Standards	of	Corporate	Social	Responsibility.	(1996-1999).	San	Francisco,	s.	14.	Cyt.	za:	Żemigała,	M.	(2007).	Dz.	cyt.,	s.	113-114.
11	Duraj-Nowakowa,	K.	(1996).	Profesjonalizacja studiów przez teorie i praktyki pedagogiczne.	Łowicz,	s.	81-82.
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i	kulturą	osobistą.

	 Ze	względu	na	status	finansowy	 i	prawny	biblioteki,	warunkiem	skuteczności	działań	w	za-
kresie	realizacji	zasad	społecznej	odpowiedzialności	biznesu	jest	stworzenie	w	uczelni	wyższej	wła-
ściwej	kultury	organizacyjnej,	a	więc	jasne	uświadomienie	misji	uczelni	w	całej	społeczności	aka-
demickiej.	Misji,	która	odwoływałaby	się	do	wartości	etycznych	i	wyrażała	zrozumienie	społecznej	
odpowiedzialności	uczelni,	wszystkich	elementów	jej	struktury,	ogółu	zatrudnionych	i	studiujących.	
Konieczna	jest	przejrzystość	zasad	funkcjonowania,	zatrudniania	pracowników	i	ich	rozwoju	zawo-
dowego	czy	naukowego.

	 Oznacza	 to	 też	 staranność	w	 doborze	 pracowników	 biblioteki,	 zapewnienie	 im	możliwości	
rozwoju,	uczestnictwa	w	ruchu	naukowym	i	zawodowym	oraz	stworzenie	poczucia,	że	są	oni	dla	
istnienia	uczelni	w	tym	samym	stopniu	niezbędni,	co	nauczyciele	akademiccy	i	administracja.	Choć	
wydaje	się	to	truizmem,	wymaga	to	podkreślenia	wobec	dość	powszechnego	zjawiska	traktowania	
bibliotek	uczelnianych	nie	jako	oczywistego	elementu	szkoły	wyższej,	lecz	jako	składnika	tworzone-
go	tylko	po	to,	żeby	spełnić	wymogi	ustawowe	lub	żeby	spełnić	wymóg	przechowania	posiadanego	
dziedzictwa	kulturowego.	Konieczne	jest	też	zapewnienie	bibliotece	odpowiednich	warunków	funk-
cjonowania,	dzięki	czemu	wyrażane	wartości	znajdą	swój	realny	wymiar.	To	zaś	oznacza,	że	biblio-
teka	będzie	otwarta	dla	wszystkich,	że	będzie	zdolna	zapewnić	użytkownikom	dostęp	do	potrzebnych	
źródeł	informacji	w	warunkach	zapewniających	poczucie	przynajmniej	minimum	komfortu.	Biblio-
teka	musi	tez	zapewnić	posiadanym	zbiorom	odpowiednie	warunki	przechowywania	i	zachowania	
integralności,	gdyż	zbiory	to	nie	tylko	informacja,	lecz	także	utrwalone	materialnie	dobra	kultury.

	 Niepodobna	pominąć	wreszcie	potrzeby	kultywowania	przez	samych	bibliotekarzy	etosu	za-
wodowego,	który	zawiera	takie	m.in.	składniki,	jak	znajomość	i	przestrzeganie	kodeksu	etycznego,	
współdziałanie	lub	aktywność	w	organizacjach	działających	dla	pożytku	społecznego,	konieczność	
stałego	uczenia	się,	innowacyjność	i	twórcze	podejście	do	organizacji	pracy	i	zapewniania	komfortu	
użytkownikom,	uczestnictwo	w	tworzeniu	właściwego	wizerunku	biblioteki	i	uczelni	jako	całości.	
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Aneta Firlej-Buzon

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 

Bibliotheca regionalis. Regionalia jako źródła do badań nad lokalną kulturą

Abstrakt:	Biblioteki	akademickie	stanowią	skarbnice	bezcennych	źródeł	do	badań	 regionalnej	kultury,	nauki,	 sytuacji	
społecznej,	politycznej,	gospodarczej	i	ekonomicznej.	Zebrane	materiały,	zwłaszcza	niekonwencjonalne,	dokumentujące	
historię	lokalnego	środowiska	mogą	jednak	pozostawać	nieznane,	i	nie	istniejąc	w	świadomości	badaczy	latami	„oczeki-
wać	na	odkrycie”.	Szczególna	rola	bibliotek	naukowych	powinna	więc	uwzględniać	inicjowanie	oraz	popularyzowanie	
wieloaspektowych	badań	 regionalnych,	 których	przedmiotem	mogą	 stać	 się	 gromadzone	 latami	 zbiory,	 jak	 np.	 druki	
ulotne	i	okolicznościowe	pochodzące	z	Gabinetu	Śląsko-Łużyckiego	Biblioteki	Uniwersytetu	Wrocławskiego	stanowiące	
unikatową	część	lokalnego	dziedzictwa.		

Słowa	kluczowe:	biblioteka	naukowa,	badania	regionalne,	druki	ulotne	i	okolicznościowe

Wstęp

	 Biblioteka	Uniwersytetu	Wrocławskiego	była	jedną	z	pierwszych	polskich	placówek,	które	
tuż	po	wyzwoleniu	w	maju	1945	roku	rozpoczęły	funkcjonowanie	w	oddanym	Polsce	mieście.	Ten	
znaczący	fakt	wskazuje,	iż	powojenne	dzieje	regionu	dolnośląskiego	łączą	się	nierozerwalnie	z	histo-
rią	Biblioteki	Uniwersyteckiej	oraz	gromadzonymi	i	przechowywanymi	tu	dokumentami.		

	 Najstarszym	 oddziałem	Biblioteki	 Uniwersyteckiej	 jest	 Gabinet	 Śląsko-Łużycki,	 który	 od	
momentu	rozpoczęcia	działalności,	specjalizując	się	w	gromadzeniu	zbiorów regionalnych, realizo-
wał nadrzędne	zadanie	określone	przez	pierwszego	dyrektora	Biblioteki	Uniwersyteckiej	profesora	
Antoniego	Knota	 (1904-1982)1.	W	 świetle	 zamysłu	 profesora	misją	Gabinetu	 Śląsko-Łużyckego,	
głównie	z	uwagi	na	potrzeby	tworzącego	się	wrocławskiego	środowiska	naukowego,	miało	być	za-
chowanie	i	ochrona	dziedzictwa lokalnej kultury w	jej	jak	najpełniejszym	wymiarze.

	 	Ideę	A.	Knota	wcieliła	w	życie	Zofia	Gostomska-Zarzycka	(1899-1952)	znana	m.	in.	z	fak-
tu,	iż	z	powodu	umiejętności	posługiwania	się	bronią	była	jedyną	kobietą	obecną	w	drugiej	grupie	
operacyjnej	kierowanej	przez	profesora	Stanisława	Kulczyńskiego	(1895-1975)	rektora	Uniwersyte-
tu	Lwowskiego,	pełniącego	funkcję	pełnomocnika	Ministra	Oświaty	dla	szkół	wyższych,	zakładów	
naukowych,	 bibliotek	 i	 archiwów	Wrocławia	 oraz	 pierwszego	 rektora	 połączonych	Uniwersytetu	 
i	Politechniki	Wrocławskiej.	W	dniu	10	maja	1945	–	trzy	dni	po	kapitulacji	Festung	Breslau	utworzona	 
w	Uniwersytecie	Jagiellońskim	Grupa	Naukowo-Kulturalna	z	Zofią	Gostomską-Zarzycką	przybyła	
do	Wrocławia.	W	grudniu	1945	 roku	pierwsza	bibliotekarka	zatrudniona	w	Gabinecie	Śląsko-Łu-

1	Ożóg,	J.	(1995).	Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.	Wrocław:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Wrocławskiego.	
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życkim	rozpoczęła	systematyczne,	żmudne	zbieranie	materiałów	efemerycznych2	dokumentujących	
powojenną	historię	i	kulturę	Dolnego	Śląska	oraz	jego	stolicy,	tworzoną	„w	poniemieckich	mieszka-
niach	i	meblach	(gdzie)	odbudowywano	zrujnowane	wypadkami	wojennymi	życie”3.	

	 Efektem	pracy	 prowadzonej	 od	 1945	 r.	 jest	m.	 in.	 liczący	 przeszło	 45.	metrów	bieżących	
zbiór	unikatowych,	w	przeważającej	liczbie	przypadków	jedynych,	niepowtarzalnych	regionalnych	
druków	ulotnych	i	okolicznościowych.	Kolekcja	ta	niestety	nie	została	dotąd	opracowana	i	nie	jest	
szerzej	znana	użytkownikom	Biblioteki	Uniwersytetu	Wrocławskiego.

Ulotne regionalia

	 Biblioteka	Uniwersytecka	we	Wrocławiu	znacznie	wyprzedziła	 inne	naukowe	dolnośląskie	
książnice	swoim	zainteresowaniem	nietradycyjnymi	rodzajami	materiałów	bibliotecznych.	Z	wielką	
starannością	gromadzono	te	wydawnictwa	o	użytkowym	charakterze,	ciekawe	z	uwagi	na	informa-
cyjną	wyrazistość	zawartych	w	 ich	 treści	 faktów	 i	danych	kierowanych	do	społeczności	zamiesz-
kującej	określone	terytorium	–	w	opisywanym	przypadku	od	1945	roku	do	mieszkańców	Obwodu	
Administracyjnego	Dolnego	Śląska	i/lub	Okręgu	XXXIX	czyli	miasta	Wrocław.	W	świetle	słów	pro-
fesora	Krzysztofa	Migonia	prócz	„małej	objętości,	krótkotrwałego	przeznaczenia,	okazjonalności,	
masowości,	bezpłatnego	rozpowszechniania	oraz	bezpośrednich	adresatów	mają	druki	ulotne	i	oko-
licznościowe	także	odbiorców	oddalonych	w	czasie	i	przestrzeni	–	późniejszych	o	dziesiątki	i	setki	
lat	badaczy	procesów	bibliologicznych	i	zjawisk	masowych”4.	

	 Prezentując	historię	uniwersyteckiej	kolekcji	powojennych	publikacji	ulotnych	można	wyod-
rębnić	cztery	etapy	jej	budowania.	W	latach	1945-1946,	kiedy	dokumenty	pozyskiwała	Z.	Gostom-
ska-Zarzycka	 oprócz	 wojskowych,	 administracyjnych	 oraz	 urzędowych	 rozkazów,	 obwieszczeń,	
komunikatów,	wezwań,	apeli,	rozporządzeń,	zarządzeń	i	ogłoszeń,	gromadzono	również	repertuary	
teatralne,	 zaproszenia	na	uroczystości	 okolicznościowe	 i	 rocznicowe,	gościnne	przedstawienia	 te-
atralne	i	kabaretowe,	koncerty	muzyczne,	zabawy	taneczne,	pielgrzymki,	procesje	religijne	oraz	ne-
krologi.	Z.	Gostomska-Zarzycka	pozyskiwała	bezpośrednio	lub	odklejała	ze	słupów	ogłoszeniowych	
publikacje	pochodzące	z	trzech	działających	wówczas	zakładów	typograficznych:	Drukarni	Miejskiej	
Miasta	Wrocławia,	Zakładów	Graficznych	„Pionier”	oraz	Drukarni	Uniwersyteckiej.	Na	poszukiwa-
nia	nabytków,	które	w	tym	czasie	nazywano	skarbami,	udawała	się	do	różnych	dzielnic	Wrocławia	
oraz	miast	tj.	Dzierżoniów,	Jelenia	Góra,	Legnica,	Świdnica,	Wałbrzych	na	wehikule motorowym	–	

2	Dokumenty,	które	stanowią	przedmiot	niniejszego	tekstu	w	literaturze	fachowej	określane	są	jako	druki	ulotne	i	okolicznościowe,	
dokumenty	życia	społecznego	lub	publikacje	efemeryczne.	Do	tej	kategorii	wydawnictw	zaliczane	są	m.	in.:	afisze,	apele,	broszury,	
cenniki,	dyplomy,	dokumenty	personalne,	foldery,	formularze,	gazetki,	informatory,	katalogi,	komunikaty,	księgi	adresowe,	nalepki,	
nekrologi,	obwieszczenia,	odezwy,	petycje,	plakaty,	pocztówki,	programy	imprez	artystycznych,	przewodniki,	 regulaminy,	rejestry,	
repertuary,	statuty,	taryfy,	ulotki,	zaproszenia,	zarządzenia,	zdjęcia.
3	Turnau,	I.	(2001).	Zbawienne	źródło.	Forum Akademickie,	07-08.	Źródło:	www.forumakad.pl/archiwum/2001/07-08/artykuly/27-i_
smieszne_i_grozne.htm	[17.04.2009].
4	Migoń,	K.	 (2005).	Bibliologia	o	drukach	ulotnych	 i	okolicznościowych. W:	Druki ulotne i okolicznościowe – wartości i funkcje  
(s.	15-16).	Wrocław:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Wrocławskiego.

http://www.forumakad.pl/archiwum/2001/07-08/artykuly/27-i_smieszne_i_grozne.htm
http://www.forumakad.pl/archiwum/2001/07-08/artykuly/27-i_smieszne_i_grozne.htm
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jedynym	dostępnym	wówczas	środku	lokomocji.	Wyprawy	te	były	niebezpieczne,	o	czym	wspomi-
na	opublikowana	w	1955	roku	“Pamiątka	dziesięciolecia	Biblioteki	Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu	
1945-1955”5.	Dla	pierwszej	kierowniczki	Gabinetu	Śląsko-Łużyckiego	od	własnego	bezpieczeństwa	
ważniejsza	była	jednak	troska	o	zachowanie	i	zwiększanie	liczby	oryginalnych	źródeł	stanowiących	
dziedzictwo	regionalnej	kultury.

	 Od	1947	do	1950	roku	zbiór	systematycznie	powiększał	się	o	ulotki,	odezwy	partii	politycz-
nych	w	szczególności	PPS,	PPR,	SD	oraz	SL,	zaproszenia	na	wiece	i	demonstracje	polityczne	lub	so-
lidarności	lub	poparcia,	programy	spotkań,	odczytów,	konferencji	i	imprez	artystycznych,	repertuary	
kin,	teatrów	i	Filharmonii	Dolnośląskiej,	pisma	wewnętrzne	instytucji	oświatowych,	listy,	apele,	ode-
zwy,	statuty	stowarzyszeń,	 informacje	biograficzne	kandydatów	do	wyborów	regionalnych,	 sejmu	 
i	senatu,	ogłoszenia	o	naborze	do	szkół	i	kursów	dokształcających	oraz	reklamy	restauracji,	sklepów,	
ośrodków	wypoczynkowych	i	cenniki.	Od	1947	roku	widocznie	wzrastającą	ilościowo,	a	z	czasem	
dominującą	grupą	publikacji,	stały	się	materiały	dotyczące	działalności	Centralnego	Komitetu	Ży-
dów	w	Polsce,	Wojewódzkiego	Komitetu	Żydowskiego	we	Wrocławiu,	Żydowskiego	Towarzystwa	
Kultury,	partii	politycznych	głównie	Żydowskiej	Partii	Robotniczej	Poalej	Sjon	Lewica,	Dolnoślą-
skiego	Teatru	Żydowskiego	im.	E.	R.	Kaminskiej	i	in.	

	 Wśród	wydawnictw	zgromadzonych	między	1945	 a	1950	 r.	 znajduje	 się	 także	duży	 zbiór	
plakatów	i	afiszy	dokumentujących	często	rozgrywane	w	powojennym	Wrocławiu	i	innych	miastach	
Dolnego	Śląska	mecze	bokserskie,	zapaśnicze,	rozgrywki	piłki	nożnej,	wyścigi	samochodowe	i	mo-
tocyklowe,	zawody	kolarskie,	narciarskie,	pływackie	oraz	turnieje	lekkoatletyczne.	

	 Od	maja	1950	roku	nową	kierowniczką	Gabinetu	Śląsko-Łużyckiego	została	profesor	Mar-
ta	Burbianka	(1898-1973).	Od	tego	czasu	głównym	źródłem	rosnącego	zbioru	stał	się	egzemplarz	
obowiązkowy,	 kupno,	wymiana	 oraz	 dary.	Kolekcjonowane	w	Gabinecie	 druki	 stanowiły	 silesia-
ka	–	materiały	dotyczące	Dolnego,	Górnego,	Opolskiego	i	Cieszyńskiego	Śląska,	polonika	śląskie	 
z	terenów	Górnego	Śląska	wchodzących	w	skład	polskiego	terytorium	do	roku	1922	oraz	polonika	 
z	niemieckich	do	1945	roku	rejonów	Śląska.	Gromadzono	także	materiały	z	różnych	dziedzin	wiedzy	
i	dyscyplin	naukowych,	tłoczone	na	terenie	Śląska	od	XVI	do	XVIII	wieku	lub	dotyczące	Śląska	oraz	
drukowane	po	1800	roku	o	nieograniczonym	zasięgu	językowym6.	

	 Od	1950	roku	liczba	publikacji	ulotnych	i	okolicznościowych	obecnych	w	zbiorze	Gabine-
tu	Śląsko-Łużyckiego	gwałtownie	maleje.	Fakt	 ten	należy	łączyć	z	odejściem	Z.	Gostomskiej-Za-
rzyckiej	z	Biblioteki	Uniwersytetu	Wrocławskiego	oraz	prawdopodobnie	trudnościami,	jakie	druki	
efemeryczne	sprawiały	bibliotekarzom	Gabinetu	Śląsko-Łużyckiego	np.	problemy	z	nieuregulowa-
nymi	przepisami	sposobami	pozyskiwania,	kompletowania,	opracowania,	dużą	ilością	czy	przecho-
wywaniem	wielkoformatowych,	niekonwencjonalnych	dokumentów.	Zabezpieczane	i	pieczołowicie	

5	Pamiątka	dziesięciolecia	Biblioteki	Uniwersyteckiej	we	Wrocławiu:	1945-1955.	(1995).	Wrocław.
6	Ożóg,	J.	(1995).	Tamże.
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gromadzone	od	1945	roku	kolekcje	dokumentów	ulotnych	uporządkowane	w	dużych	teczkach	ety-
kietowanych	nazwami	miejscowości	spoczęły	wówczas	w	magazynie	Biblioteki	Uniwersyteckiej	na	
Piasku.	Zbiory	były	uzupełniane	nabytkami	dostarczanymi	przez	drukarnie,	które	podtrzymywały	
kontakty	nawiązane	przez	Z.	Gostomską-Zarzycką.	Niestety	w	ciągu	kolejnych	lat	dolnośląskie	za-
kłady	typograficzne	m.	in.	Drukarnia	Spółdzielni	Wydawniczo-Oświatowej	„Czytelnik”	we	Wrocła-
wiu,	Drukarnia	Archidiecezjalna,	Drukarnia	Uniwersytecka	i	Drukarnia	„Wiedzy”	Nr	2	we	Wrocła-
wiu,	Kłodzkie	Zakłady	Graficzne,	Drukarnia	Państwowa	w	Dzierżoniowie,	Drukarnia	„Czytelnik”	
w	Legnicy	oraz	Drukarnia	Państwowa	Rysiów	w	Wałbrzychu	przestały	przekazywać	do	Gabinetu	
Śląsko-Łużyckiego	produkowane	przez	siebie	druki	ulotne	i	okolicznościowe.	

	 Tradycja	gromadzenia	materiałów	efemerycznych	rozwinięta	w	drugiej	połowie	lat	40.	i	50.	
XX	wieku	odżyła	w	czasach	największej	aktywności	ruchu	„Solidarności”	w	latach	1980/81.	Roz-
poczęto	wówczas	aktywne	gromadzenie	materiałów	efemerycznych	produkowanych	przez	członków	
NSZZ	 „Solidarność”.	Wśród	 zgromadzonych	w	 latach	 osiemdziesiątych	wydawnictw	 przeważają	
biuletyny	 „Solidarności	Walczącej”,	 dużą	 część	 kolekcji	 tworzą	 informacje	 o	 wiecach,	 strajkach	
głodowych,	marszach	protestacyjnych,	zaproszenia	na	msze	w	intencji	internowanych	i	więzionych	 
z	przyczyn	politycznych,	zaproszenia	na	uroczystości	związane	z	rocznicami	państwowymi,	kościel-
nymi	 lub	 artystycznymi,	 projekcjami	 filmów,	występami	 chórów;	 ulotki	 odkłamujące	 fałszowaną	
przez	oficjalne	„środki	musowego	przykazu”	rzeczywistość	społeczną,	polityczną,	militarną	i	eko-
logiczną,	apele,	komunikaty,	informacje	o	sytuacji	osób	przetrzymywanych	w	więzieniach,	postula-
ty,	petycje,	listy,	oświadczenia,	telegramy,	listy	krajowe	i	regionalne	z	sylwetkami	kandydatów	do	
wyborów	1989	roku,	afisze	i	plakaty	wyborcze,	programy	działania,	informatory	wyborcze,	zdjęcia	
dokumentujące	ruch	robotniczy	z	różnych	miast	Polski,	papierowe	czapki	„Solidarności”,	biografie	
działaczy	politycznych,	karykatury,	rysunki,	nekrologi,	karty	pocztowe	i	świąteczne	związane	z	prze-
łomem	politycznym,	proporczyki,	wewnętrzne	dokumenty	zakładów	pracy,	 instrukcje	informujące	 
o	sposobach	postępowania	np.	w	sytuacji	strajku	powszechnego,	deklaracje	związkowe,	wzory	po-
dań	o	służbę	zastępczą,	teksty	piosenek	i	wierszy,	kalendarze,	katalogi	wystaw	artystycznych	oraz	
czasopisma	różnych	organizacji	antyrządowych,	pisemka	ruchów	ekologicznych	i	antymilitarnych	 
i	gazetki	szkolne.

	 Zbiory	powojennych	wydawnictw	efemerycznych	przechowywane	w	Gabinecie	Śląsko-Łu-
życkim	ukazują	 informacje	o	ważnych	dla	 regionu	 i	 jego	mieszkańców	wydarzeniach,	prezentują	
długoletni	proces	kształtowania	się	lokalnej	społeczności	oraz	jej	charakterystycznych	cech	spowo-
dowanych	m.	in.	doświadczeniem	wojny	i	okupacji,	masową	i	pospieszną	migracją,	mieszaniem	się	
kultur,	 języków,	poczuciem	 tęsknoty7,	wyobcowania,	 tymczasowości	 i	 stałego	zagrożenia,	proble-
mem	niemieckim,	napięciami	wywołanymi	obecnością	Armii	Czerwonej,	 trudną	sytuacją	społecz-
ną,	polityczną,	ekonomiczną,	odbudową	zniszczeń,	stalinowskim	terrorem	a	w	latach	późniejszych	

7	Słowa	popularnej	wówczas	wśród	wygnańców	piosenki	mówiły:	„Truman	Truman	rzuć	ta	bania,	tu	jest	nie	do	wytrzymania/Jedna	
bomba	atomowa	i	wrócimy	się	do	Lwowa/Choć	zostaniem	same	zgliszcza,	jednak	ziemia	to	ojczysta”.
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odwilżą	gomułkowską	1956	roku,	wydarzeniami	marcowymi	1968	roku,	gdańskim	grudniem	1970,	
kryzysami	ekonomicznymi	oraz	ruchem	ideowym	budowania	Polski	Samorządnej.	

	 Treść	 tworzących	kolekcję	publikacji	odnosi	się	do	różnej	rangi	wydarzeń	o	zasięgu	ogól-
nopolskim,	regionalnym	oraz	lokalnym,	aktywności	różnych	grup	społecznych	i	zawodowych	wraz	 
z	ich	społecznym	odbiorem.	Wyróżnić	tu	należy	celowo	budowany	fragment	zbiorów,	najbogatszy	 
w	dane	źródłowe,	najciekawszy	od	strony	formalnej,	najobszerniejszy	ilościowo	oraz,	co	najważniej-
sze,	najbardziej	kompletnie	odzwierciedlający	śledzoną	na	bieżąco	aktywność	mieszkańców	Dolne-
go	Śląska	i	Wrocławia,	który	pochodzi	z	lat	1945-1956.	Druki	te	powstałe	dla	osiągnięcia	doraźnych	
celów	administracyjnych,	politycznych,	propagandowych,	ideologicznych,	czy	handlowych,	są	obec-
nie	ważnymi	źródłami	informacji,	publikacjami	o	trwałej	wartości	historycznej.	Forma	kolekcji	prze-
chowywanej	w	Gabinecie	Śląsko-Łużyckim,	bardzo	różnorodna,	odpowiada	poszczególnym	typom	
prezentowanych	dokumentów.	

Kultura regionalna

	 Nie	 udało	 się	 dotąd	 arbitralnie	 zdefiniować	 pojęcia	 kultura	w	 ujęciu	 zadowalającym	 każ-
dą	 zainteresowaną	 tym	 określeniem	 dziedzinę.	W	 perspektywie	 najszerszej	 kultura	 to	 całokształt		
duchowego	 oraz	materialnego	 dorobku	 społeczeństwa.	Korzystając	 z	 powyższej	 definicji	Alfreda	
Louisa	Kroebera	określenie	kultura regionalna	można	zinterpretować	jako	część	składową	szerszej	
kultury narodowej,	 fragment	dorobku	narodowego	odnoszący	 się	do	określonej	przestrzeni	 zawę-
żonej	 granicami	 geograficznymi	 lub	 administracyjnymi,	 które	 nie	 zawsze	wyznaczają	 takie	 samo	
terytorium.	Uwzględniając	cechy	społeczności	zamieszkującej	Dolny	Śląsk	po	1945	roku	–	w	szcze-
gólności	wspólne	doświadczenie	wypędzenia,	trudów	migracji	oraz	przymusowego	przesiedlenia	do	
obcej	 ziemi,	 jak	 również	w	przypadku	Kresowian	długoletnie,	 silne	poczucie	 tęsknoty	 i	 nostalgii	
za	utraconymi	bezpowrotnie	rodzinnymi	stronami	–	można	przyjąć,	iż	kultura	regionalna	Dolnego	
Śląska	(zawężonego	do	obszaru	obecnego	Województwa	Dolnośląskiego)	posiada	swoisty,	odrębny	
charakter,	choć	polscy	mieszkańcy	tego	regionu	swoje	kulturowe	dziedzictwo	tworzyli	równocześnie	
z	budowaniem	poczucia	tożsamości	oraz	lokalnej	przynależności.		

	 Podczas	wizyty	pierwszych	Polaków,	którzy	w	maju	1945	roku	przybyli	do	wciąż	walczącej	
jeszcze	twierdzy	Breslau,	oszacowano,	iż	Wrocław	może	pomieścić	około	300	tysięcy	Polaków8.	Jak	
donosił	wówczas	specjalny	wysłannik	krakowskiego	„Dziennika	Polskiego”,	Polacy,	którzy	przez	
Opole	 i	Brzeg	podróżowali	do	Wrocławia	mijali	po	drodze	wielkie	kolumny	wracających	z	 robót	 
w	Niemczech	wynędzniałych	rodaków.	W	pierwszej	kolejności	nowymi	mieszkańcami	stolicy	Dol-
8	Pierwszymi	przybyłymi	do	powojennego	Wrocławia	Polakami	było100	mieszkańców	Krakowa,	którzy	pod	kierunkiem	powołanego	
przez	 Radę	Ministrów	 na	 stanowisko	 Prezydenta	Miasta	Wrocławia	 dra	 Bolesława	Drobnera	 (1883	 -1968)	 14.04.1945	 utworzyli	
tzw.	 pierwszą	 grupę	 operacyjną.	 Wśród	 wizytujących	 miasto	 znaleźli	 się	 przedstawiciele	 przyszłych	 władz	 administracyjnych,	
kościoła,	Politechniki	 i	Uniwersytetu	Wrocławskiego,	muzeum,	 zakładów	użyteczności	publicznej,	 delegaci	Państwowego	Urzędu	
Repatriacyjnego	(powołany	na	mocy	dekretu	PKWN	z	7.10.1944	r.	podporządkowany	bezpośrednio	prezydium	PKWN)	oraz	grupa	
hotelarska.	B.	Drobner	wraz	z	ochroną	milicyjną	po	raz	pierwszy	do	Wrocławia	z	wizytą	rekonesansową	udał	się	już	13	kwietnia	1945	
roku.	Dziennik Polski,	Kraków,	1945.
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nego	Śląska	mieli	być	repatrianci	z	Lwowa,	uciekinierzy	ze	zniszczonej	Warszawy	oraz	osiedleńcy	 
z	przeludnionych	województw	centralnych	II	Rzeczypospolitej.	Powojennych	mieszkańców	Dolne-
go	Śląska	i	Wrocławia	łączyły	a	zarazem	dzieliły	następujące	czynniki:	

pochodzenie terytorialne:	wyznaczało	życiową	przestrzeń	zgodną	z	rytmem	biologicznej	i	społecz-
nej	 egzystencji:	 narodziny	 –	 dom,	 dzieciństwo	 –	 szkoła,	 praca	 –	 gospodarstwo	 lub	 zakład	 pracy,	
sfera	sacrum/religii/obrzędowości	–	kościół,	schyłek	życia	–	cmentarz;	określało	lokalne	zwyczaje	
i	obyczaje;	nowi	Dolnoślązacy	i	Wrocławianie	przybywali	głównie	z	przedwojennych	województw	
kieleckiego,	krakowskiego,	lwowskiego,	tarnopolskiego,	stanisławowskiego	oraz	wołyńskiego.	Re-
patrianci	i	przesiedleńcy	pochodzili	przede	wszystkim	z	małych	i	średnich	miast	(42%),	wsi	(40%)	
oraz	miast	liczących	powyżej	100	tysięcy	mieszkańców	(18%)9;

język:	decydował	o	komunikacji	werbalnej,	gwarach	i	dialektach,	określał	kulturę	piśmienniczą,	na-
rodowość10	 i	 pochodzenie,	 stopień	 zgermanizowania	 czy	 rusyfikacji;	 na	Dolnym	Śląsku	w	 latach	
1945-1947	roku	spotkały	się	osoby,	których	językiem	narodowym	był:	-	polski:	polscy	obywatele	
oraz	mieszkańcy	 pogranicza	 polsko-niemieckiego	 pochodzenia	 polskiego,	 -	 niemiecki:	 obywatele	
Niemiec	oraz	zgermanizowani	Polacy,	- ukraiński:	przesiedleńcy	akcji	„Wisła”,	-	rosyjski:	żołnierze	
Armii	Czerwonej;

religia:	wyznaczała	doświadczenie	wiary,	wspólnotowej	obrzędowości/roku	liturgicznego,	narodo-
wość	i	pochodzenie;	przybysze	narodowości	polskiej	wyznawali	wiarę	katolicką,	Ukraińcy	i	Łemko-
wie	prawosławie	lub	grekokatolicyzm,	Niemcy	protestantyzm;

świadomość przynależności do II Rzeczypospolitej:	określała	dziedzictwo	narodowe,	kulturowe,	
cywilizacyjne,	historyczne,	polityczne,	religijne,	językowe,	symbolikę	narodową	etc.;	Polakami	czuli	
się	wszyscy	obywatele	II	Rzeczypospolitej	polskiej	narodowości	i	pochodzenia	oraz	zasymilowani	
Polacy;	

doświadczenia wojenne:	uzależnione	od	miejsca	zamieszkania,	pochodzenia,	wieku,	udziału	w	wal-
ce	i	konspiracji,	przekonań	i	interesów	politycznych	etc.;	wśród	repatriantów	oraz	przesiedleńców	
znalazły	się	osoby	z	terenów	okupowanych	przez	III	Rzeszę,	ZSRR	lub	III	Rzeszę	i	ZSRR,	szcze-
gólną	grupę	stanowili	przybysze	z	zachodniej	Ukrainy;	w	świetle	danych	pochodzących	z	książki	
„Przesiedlenie	ludności	polskiej	z	Kresów	Wschodnich	do	Polski	1944-1947.	Wybór	dokumentów”	
Litewską	SRR,	Białoruską	SRR	oraz	Ukraińską	SRR	opuściło	w	sumie	1484144	Polaków11;

doświadczenia migracyjne:	 wymuszone	 koniecznością	 ucieczki,	 przymusem	 administracyjnym,	
rozkazem	wojskowym,	zniszczeniami	wojennymi,	własnym	wyborem	etc.

9	Turnau,	I.	(2001).	Tamże.
10	Narodowość	dzieci	pochodzących	z	małżeństw	mieszanych	określała	płeć.
11	 Ciesielski,	 S.	 (Red.).	 (2000).	Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944-1947. Wybór dokumentów. 
Warszawa.	Źródło:	http://www.sciesielski.republika.pl/losy/repat.html	[10.04.2009].	

http://www.sciesielski.republika.pl/losy/repat.html
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Przybyli	repatrianci,	przesiedleńcy,	zwalniani	z	armii	żołnierze,	jeńcy	wojenni,	więźniowie	i	robotni-
cy	przymusowi	oraz	ochotnicy.

	 Pomimo	trudności	aprowizacyjnych,	mieszkaniowych,	oderwania	od	korzeni,	atmosfery	tym-
czasowości	i	zagrożenia,	trudnych	doświadczeń	wojennych	oraz	powojennych	w	odbudowującym	się	
mieście	panował	młodzieńczy	entuzjazm:	

„piszę	 o	 tym	 dlatego,	 aby	 uświadomić	 czytelnikom	 niepowtarzalną	 atmosferę	 pracy	
przy	tworzeniu	polskiego	uniwersytetu.	W	zrujnowanym	mieście,	ze	spaloną	Biblioteką	
Uniwersytecką,	wszelkie	 instytucje	naukowe	należało	 tworzyć	od	podstaw.	Od	energii	
wszystkich	pracowników,	od	profesorów	do	asystentów,	a	często	od	pomocy	studentów	
zależało	tworzenie	podstaw	pracy	dydaktycznej	i	naukowej.	Praca	w	zakurzonych	sor-
towniach,	wspólna	 stołówka,	 stwarzała	 atmosferę	koleżeństwa	 i	współpracy.	Nie	było	
tam	miejsca	dla	ludzi	biernych,	leniwych,	czekających	na	wygodne	i	zorganizowane	ży-
cie.	Wielu	starszych	pracowników	naukowych	pochodziło	z	Uniwersytetu	Jana	Kazimie-
rza	we	Lwowie.	Mieliśmy	liczne	informacje	o	życiu	pod	radziecką	okupacją.	Odwieczną	
polskość	Dolnego	Śląska	 traktowaliśmy	sceptycznie.	Zarazem	jednak	byliśmy	 ludźmi,	
którzy	stracili	wszystko	w	dawnych	miejscach	zamieszkania	i	z	młodzieńczym	zapałem	
chcieliśmy	stworzyć	coś	nowego.	Atmosfera	początków	tej	pracy	była	radosna”12.

	 Budowaniu	 życia	 akademickiego	 w	 zniszczonym	 Wrocławiu	 towarzyszyło	 gromadzenie	
materiałów	dokumentujących	szeroko	pojętą	kulturę	 regionu,	aktywność	powojennej	społeczności	
Dolnego	Śląska	na	polu	nauki,	religii,	polityki,	ekonomii,	oświaty,	rozrywki,	sportu	i	in.	Wśród	45	
metrów	bieżących	zbiorów	druków	ulotnych	i	okolicznościowych	przechowywanych	w	Gabinecie	
Śląsko-Łużyckim	Biblioteki	Uniwersyteckiej	na	Piasku	znajdują	się	cenne	źródła	ukazujące	bogac-
two	tego	utrwalonego	na	pojedynczych	kartach	dziedzictwa	regionalnej	kultury.	Różnorodność	i	za-
sobność	kolekcji	autorka	niniejszego	tekstu	zaprezentuje	na	przykładzie	publikacji	wydawanych	od	
1945	r.	do	1956	r.	we	Wrocławiu	oraz	Wrocławia	dotyczących.	

	 W	ujęciu	sumarycznym	w	roku	1945	zgromadzono	159	druków	ulotnych,	w	kolejnym	204	
dokumenty,	w	1947	r.	jedynie	50	wydawnictw,	w	roku	1948	napłynęło	do	Gabinetu	Śląsko-Łużyckie-
go	140	dokumentów,	1949	liczba	nabytków	osiągnęła	minimum	–	zgromadzono	wówczas	zaledwie	
26	druków,	1950	r.	udało	się	pozyskać	51	publikacji.	Od	1951	do	1956	r.	na	skutek	rozszerzenia	po-
lityki	gromadzenia	o	materiały	z	terenu	Górnego	Śląska,	Śląska	Opolskiego,	Cieszyńskiego	oraz	Łu-
życ,	kolekcja	dokumentów	rozrasta	się,	choć	w	widocznym	stopniu	maleje	niestety	liczba	nabytków	
efemerycznych	odnoszących	się	do	Dolnego	Śląska	oraz	Wrocławia.	Druki	ulotne	i	okolicznościowe	
pochodzące	z	tego	okresu	szacowane	są:	w	1951	roku	–	57	publikacji,	1953	–	42,	1954	–	50,	1955		
–	34	oraz	1956	–	50	wydawnictw	efemerycznych.	Łącznie	w	latach	1945	–	1956	zgromadzono	863	
dokumenty	niekonwencjonalne.

12	Turnau,	I.	(2001).	Tamże.
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	 Badając	treść	poszczególnych	grup	dokumentów	ulotnych	i	okolicznościowych	można	zre-
konstruować	życie	codzienne	Wrocławia	oraz	sytuacje,	okoliczności	stanowiące	charakterystyczne	
cechy	miasta	 i	 jego	mieszkańców.	Uwzględniając	zawartość	 treściową	oraz	autorów	omawianych	
publikacji	kolekcję	można	klasyfikować	na	następujące	grupy	druków:

1) administracyjne,
2) wojskowe,
3) kulturalne:	teatralne,	muzyczne,	filmowe,	artystyczne,
4) polityczne	i	propagandowe,
5) społeczne,
6) religijne,
7) sportowe,
8) oświatowe,	edukacyjne,
9) druki	mniejszości	narodowych	głównie	żydowskiej	lub	adresowane	do	mniejszości	niemiec-

kiej.

Wśród	publikacji	ulotnych	włączonych	do	pierwszej	kategorii	druków o charakterze administracyj-
nym	przeważają	rozporządzenia	naczelników	określonych	wydziałów	Zarządu	Miejskiego	z	najstar-
szym	chronologicznie	drukiem	– wydanym	w	lipcu	1945	r.	zarządzeniu	Wydziału	Aprowizacji	ZM	
kierowane	Do wszystkich właścicieli domów i administratorów domów m. Wrocławia. Dokumenty	te	
sygnowali	najwyżsi	przedstawiciele	władz	samorządowych	np.	inż.	Aleksander	Wachniewski	Pełno-
mocnik	Rządu	Rzeczypospolitej	Polskiej	na	miasto	Wrocław	czy	mgr	Stanisław	Piaskowski	Pełno-
mocnik	Rządu	Rzeczypospolitej	Polskiej	na	Okręg	Dolno-Śląski.	Pierwsze	druki	z	tej	grupy	publi-
kowane	w	latach	1945-1946	przedstawiają	zasady	rejestracji	przybyłych	do	Wrocławia	osiedleńców,	
warunki	zajmowania	przez	repatriantów	mieszkań,	lokali	handlowych	oraz	przemysłowych,	wyda-
wania	nominacji	umożliwiających	prowadzenie	działalności	handlowej,	zawierania	umów	o	pracę,	
wywożenia	z	miasta	 różnego	 rodzaju	 towarów	oraz	prawo	do	kartkowych	przydziałów	żywności,	
odzieży	oraz	artykułów	codziennego	użytku.	W	dalszej	kolejności	wzywają	mieszkańców	Wrocławia	
do	obowiązkowej	 rejestracji	 różnego	 rodzaju	poszukiwanych	 lub	 reglamentowanych	dóbr	np.	po-
jazdów	mechanicznych,	maszyn	rolniczych,	instrumentów	muzycznych,	sprzętu	sportowego.	Ulotki	 
o	charakterze	administracyjnym	zawierają	informacje	o	prowadzonych	corocznie	sumarycznych	spi-
sach	ludności	cywilnej	oraz	rejestracji	roczników	1927	–	1946	w	celach	edukacyjnych.	Materiały	te	
przekazują	także	wiadomości	polityce	fiskalnej	prowadzonej	w	odbudowującym	się	mieście,	o	po-
borach	podatków	np.	wojskowych,	dochodowych	i	obrotowych,	od	psów	etc.	Zawierają	także	fakty	 
i	dane	o	stanie	sanitarnym	Wrocławia,	przymusowych	szczepieniach	zapobiegających	epidemiom	np.	
duru	brzusznego	czy	wielkich	akcjach	odszczurzania	miasta.

	 Bezpośrednio	 po	 zakończeniu	 działań	wojennych	wydawnictwa	 zaliczone	 do	 drugiej	 gru-
py	publikacji o charakterze wojskowym,	których	instytucją	sprawczą	było	Ludowe	Wojsko	Polskie	
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ostrzegały	 ludność	Wrocławia	 oraz	 okolicznych	miejscowości	 o	 akcjach	 rozminowywania.	 Infor-
mowały	także	na	bieżąco	w	ciągu	całego	analizowanego	okresu,	o	obowiązkowej	rejestracji	wszyst-
kich	mężczyzn	 posiadających	 polskie	 obywatelstwo	 oraz	 obywateli	wpisanych	 do	 III	 i	 IV	 grupy	
niemieckiej	listy	narodowej	lub	do	grupy	t.	zw.	„Leistungs-Pole”.	Druki	te	cyklicznie	przypominały	
o	rocznicach	najważniejszych	bitew	rozegranych	w	czasie	II	wojny	światowej	–głównie	bitwy	pod	
Lenino,	pomijały	i	przemilczały	oraz	po	1948	r.	wyraźnie	deprecjonowały	wkład	żołnierzy	Polskich	
Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie	i	członków	Armii	Krajowej,	których	w	latach	narastającego	terroru	stali-
nowskiego	uważano	za	wrogów	demokratycznego	ustroju.	Prezentowane	publikacje	nakłaniały	i	an-
gażowały	społeczeństwo	do	udzielania	pomocy	materialnej	demobilizowanym	żołnierzom,	wdowom	
i	sierotom	po	żołnierzach	oraz	tych	członkach	armii,	którzy	w	wyniku	czynnej	walki	stracili	zdrowie.	
Publikacje	zawiadamiały	o	okolicznościowych	akcjach	np.	„Książka	dla	żołnierzy”	czy	„Gwiazdka	
dla	żołnierzy”	przypominających	wrocławianom,	iż	„szczególnym	[wrocławian]	obowiązkiem	jest	
dać	żołnierzom	odczuć,	że	doceniamy	ich	trud,	że	pamiętamy	o	ich	historycznych	zasługach,	że	ko-
chamy	ich	i	opiekujemy	się	nimi”.	W	materiałach	tych	uwidaczniała	się	troska	o	opiekę	nad	żołnier-
skimi	mogiłami	w	tym	także	grobami	czerwonoarmistów,	którzy	na	zawsze	spoczęli	na	dolnośląskiej	
ziemi.	Wśród	tej	grupy	druków	wiele	odnosi	się	do	zakończonej	sukcesem	akcji	zbierania	funduszy	
na	budowę	w	każdym	większym	dolnośląskim	mieście	pomników	–	grobów	nieznanego	żołnierza.		

 Wydawnictwa o charakterze kulturalnym,	dzięki	którym	można	prześledzić	proces	rozwoju	
życia	kulturalnego	w	polskim	Wrocławiu,	stanowią	w	ujęciu	statystycznym	największą	grupę	wśród	
omawianych	publikacji.	Biorąc	pod	uwagę	fakt,	iż	pierwszy	plakat	zapraszający	na	przedstawienie	
teatralne	ukazał	się	w	sierpniu	1945	r.	można	wnioskować,	że	zasiedlaniu	Wrocławia	towarzyszy-
ła	troska	o	ujęte	w	węższym	pojęciu	kultury,	życie	kulturalne	jego	mieszkańców.	Początkowo	Te-
atr	Miejski	we	Wrocławiu	 gościł	 aktorów	krakowskiego	Teatru	 i	 Studia	 „Stary	Teatr”	 czy	Teatru	
Rapsodycznego,	trupę	Dramatycznego	Teatru	Domu	Oficera	Armii	Czerwonej	z	Legnicy,	Polskich	
Artystów	 Widowiskowych	 oraz	 artystów	 cyrkowo-rewiowych	 np.	 działających	 pod	 kierunkiem	 
W.	Muszyńskiego.	Później,	po	inauguracji	sezonu	dramatycznego	w	grudniu	1945	r.	w	Teatrze	Miej-
skim	występowali	głównie	artyści	wrocławscy,	choć	przybywali	tu	lubiani	i	sławni	aktorzy	przed-
wojenni	np.	Ludwik	Solski,	Jan	Kreczmar,	Mieczysława	Ćwiklińska,	Tola	Markiewiczówna	znana	 
z	przedwojennych	filmów	np.	„Pani	minister	tańczy”	czy	związana	z	teatrami	lwowskimi	i	warszaw-
skimi	Janina	Romanówna.	

	 Analiza	 repertuaru	 teatralnego	 wskazuje,	 iż	 wystawiano	 głównie	 dzieła	 autorów	 polskich	 
A.	Fredry	„Zemstę”,	„Damy	i	huzary”,	J.	Słowackiego	„Mazepę”,	G.	Zapolskiej	„Skiz”	oraz	pisarzy	
współczesnych	np.	Z.	Nałkowskiej	„Dzień	 jego	powrotu”,	A.	Cwojdzińskiego	„Teoria	Einsteina”,	
„Freuda	teoria	snów”,	R.	Niewiarowicza	„I	co	z	takim	robić?”,	A.	Grzymały-Siedleckiego	„Ludzie	
są	ludźmi”,	L.	H.	Morstina	„W	nadodrzańskiej	puszczy”.Grywano	także	sztuki	autorów	francuskich	
–	dramat	„Cyd”	P.	Corneillea,	L.	Veruila	i	G.	Berra	„Moja	siostra	i	ja”,	rosyjskich	np.	komedia	„Spóź-
niona	miłość”	A.	N.	Ostrowskiego	i	brytyjskich	np.	G.	Sherrifa	„Kres	wędrówki”.	
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	 Do	przedstawianej	grupy	druków	należą	 także	 tzw.	muzykalia	–	plakaty,	afisze,	 repertuary	
operowe,	które	zapraszały	wrocławskich	melomanów	na	koncerty	muzyczne.	Analiza	repertuarów	
opery	i	filharmonii	wskazuje,	iż	największą	popularnością	cieszyły	się	utwory	muzyków	polskich.	
Na	przykład	uwertury	koncertowe,	opery	–	głównie	bardzo	popularną	„Halkę”,	„Straszny	Dwór”,	
„Hrabinę”	oraz	arie	operowe	St.	Moniuszki;	walce,	etiudy,	polonezy	i	koncerty	fortepianowe	F.	Cho-
pina;	symfonie	i	pieśni	np.	„Zulejka”	K.	Szymanowskiego;	pieśni	romantyczne	np.	„Zasmuconej”	 
i	poematy	symfoniczne	np.	„Stanisław	i	Anna	Oświęcimowie”	M.	Karłowicza;	pieśni	np.	„W	białym	
dworku”	St.	Niewiadomskiego	 oraz	 polonezy	M.	Ogińskiego.	Grano	 także	 kompozycje	 najpopu-
larniejszych	muzyków	jak	J.	S.	Bach,	L.	van	Beethoven,	W.	A.	Mozart,	Fr.	Schubert,	J.	Offenbach,	 
J.	Strauss,	G.	Rossini,	Cl.	Debussy,	G.	Donizetti	oraz	utwory	kompozytorów	rosyjskich	np.	A.	Boro-
dina	P.	Czajkowskiego,	W	Glinki,	A.	Głazunowa,	G.	Bizeta.	

	 Druki	ulotne	i	okolicznościowe	zaklasyfikowane	do	tej	grupy	prezentują	aktywność	Filhar-
monii	Dolnośląskiej,	która	rozpoczęła	działalność	w	październiku	1946	r.	wykorzystując	gościnnie	
salę	Teatru	Miejskiego	przy	ul.	Świdnickiej.	Repertuary,	zaproszenia,	afisze	i	plakaty,	które	drukowa-
no	na	zamówienie	Filharmonii	Dolnośląskiej	ukazują	zainteresowanie	muzyków	oraz	wrocławskiej	
publiczności	 twórczością	 rodzimych	kompozytorów.	Muzycy	Dolnośląskiej	 Filharmonii	wspierali	
występy	aktorów,	solistów	i	śpiewaków	operowych	związanych	z	wrocławskimi	teatrami	oraz	operą.	
Brali	też	udział	w	okolicznościowych	wiecach,	akademiach,	jubileuszach	oraz	uroczystych	roczni-
cach	jak	np.	każda	kolejna	rocznica	wyzwolenia	Wrocławia,	święto	Milicji	Obywatelskiej	czy	Woj-
ska	Polskiego.	Orkiestra	Filharmonii	Dolnośląskiej	była	obecna	również	na	popularnych	koncertach	
kolęd,	pastorałek,	jak	również	występach	noworocznych	i	karnawałowych.	Muzycy	wrocławscy	–	
instrumentaliści,	wokaliści	oraz	dyrygenci	–	przez	wiele	lat	aktywnie	działali	na	rzecz	budowy	Domu	
Muzyka	w	Warszawie.	Organizowali	okolicznościowe	występy	połączone	ze	zbiórką	pieniędzy	na	
ten	cel	oraz	w	1948	r.	występowali	w	cyklu	piątkowych	koncertów	wykonywanych	w	Hali	Ludowej.

	 Od	stycznia	1946	r.	działało	we	Wrocławiu	kino	„Warszawa”,	które	wyświetlało	filmy	fabu-
larne,	dokumentalne,	oświatowe	i	animowane	pochodzące	z	różnych	krajów	–	z	przewagą	obrazów	
amerykańskich,	francuskich,	rosyjskich	oraz	polskich.	Z	czasem,	kiedy	otwierały	działalność	kolejne	
wrocławskie	 kina	 „Ognisko”,	 „Polonia”,	 „Pionier”	 czy	 „Tęcza”,	 zaczęła	 uwidaczniać	 się	 tenden-
cja	zawężania	repertuaru	do	filmów	produkowanych	w	krajach	demokracji	 ludowej	w	tym	przede	
wszystkim	w	ZSRR.	Choć	największą	popularnością	cieszyły	się	westerny	oraz	Polska	Kronika	Fil-
mowa	–	cotygodniowy	magazyn	filmowy,	który	od	roku	1948	w	wyraźny	sposób	staje	się	narzędziem	
agresywnej	propagandy	politycznej.	Wówczas	to	prezentowano	reportaże	z	placów	wielkich	budów	
socjalizmu	realizowanych	w	ramach	planu	5-letniego	czy	walkę	ze	stonką	zrzucaną	przez	amerykań-
skich	kapitalistów.	Od	1948	r.	odbywały	się	corocznie	tygodnie	filmu	radzieckiego,	kiedy	we	wszyst-
kich	wrocławskich	filmach	prezentowano	wyłącznie	radzieckie	obrazy	np.	„Sąd	Narodów”,	„W	imię	
życia”,	„Nauczycielka	wiejska”,	„Admirał	Nachimow”	etc.
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	 Do	prezentowanej	grupy	publikacji	efemerycznych	należy	dołączyć	11	zaproszeń	i	plakatów	
na	wystawy	plastyczne.	Ciekawy	fragment	kulturalnej	oferty	stanowią	niewątpliwie	plakaty	infor-
mujące	o	wieczorach	autorskich	współczesnych	pisarzy	i	 literatów	organizowane	przez	Spółdziel-
nię	Wydawniczą	„Czytelnik”	w	ramach	ogólnopolskiego	cyklu	pt.:	„Autorzy	wśród	czytelników”.	
Spotkania	z	pisarzami	np.	Marią	Dąbrowską,	Gustawem	Morcinkiem,	Czesławem	Centkiewiczem,	
którzy	wygłaszali	wykłady	 nt.	własnej	 twórczości,	 relacjonowali	 osobiste	 doświadczenia	 na	 polu	
literatury	oraz	odczytywali	fragmenty	swoich	utworów,	cieszyły	się	we	Wrocławiu	wielką	popular-
nością.	

	 Na	uwagę	zasługuje	kolejna,	czwarta	grupa	materiałów	–	druki o charakterze politycznym 
pochodzące	od	działaczy	partyjnych	wojewódzkich	komitetów	Polskiej	Partii	Socjalistycznej,	Pol-
skiej	Partii	Robotniczej,	Stronnictwa	Demokratycznego	oraz	Stronnictwa	Ludowego,	a	po	połączeniu	
PPS	z	PPR	Polskiej	Zjednoczonej	Partii	Robotniczej.	Publikacje	te	informowały	zainteresowanych	 
o	zebraniach	członków	partii,	wyborach	delegatów	na	zjazdy	wojewódzkie	i	krajowe,	wiecach	par-
tyjnych	oraz	także	o	zabawach	tanecznych	organizowanych	przez	członków	partii	na	różnego	rodzaju	
cele	np.	budowę	sierocińców,	wyjazd	wrocławskich	sierot	nad	morze.	Materiały	te	prezentują	z	pełną	
ostrością	polityczne	i	ideologiczne	spory	toczone,	zarówno	w	Polsce,	jak	i	we	Wrocławiu,	w	miarę	
swobodnie	do	czasu	 referendum	 ludowego	przeprowadzonego	w	czerwcu	1946	 r.	Później	narasta	 
w	ich	treści	polityczna propaganda	oraz	widoczne	gloryfikowanie	ZSRR	i	jego	przywódcy	J.	Stalina.	
Wśród	tej	grupy	druków	szczególną	uwagę	zwracają	także	apele	kierowane	przez	wymienione	partie	
polityczne	do	rolników,	których	nieustannie	namawiano	do	czuwania	na	„froncie	produkcji	żywno-
ści”	oraz	„odganiania	krążącego	nad	Polską	widma	głodu”.	Pracowity	„chłop	polski	oraz	dolnośląski	
robotnik”	według	członków	PPS,	PPR,	SD,	SL	i	PZPR	miał	odegrać	najważniejszą	rolę	w	odbudo-
wie	i	zagospodarowaniu	Ziem	Odzyskanych.	Do	materiałów	propagandowych	należy	zaliczyć	także	
pokaźną	grupę	druków	związanych	z	celebrowanymi	świętami	np.	pierwszomajowym,	do	którego	
mieszkańcy	Wrocławia	przygotowywali	się	rokrocznie	od	kwietnia	sprzątając	i	porządkując	miasto,	
dekorując	ulice	oraz,	do	czego	bardzo	namawiano,	okna	i	balkony.	Święto	pracy	obchodzono	najczę-
ściej	pod	hasłami:	

„Precz	z	wojną!	Precz	z	podżegaczami	wojennymi!	Niech	żyje	pokój,	 trwały	 i	niepo-
dzielny!	Niech	 żyje	 jednolity	 front	 proletariatu!	Niech	 żyje	 sojusz	Robotniczo-Chłop-
ski!	Niech	żyje	Rząd	Jedności	Narodowej!	Niech	żyje	jedność	mas	ludowych	w	walce	 
z	reakcją,	w	walce	o	pełne	wykonanie	programu	Manifestu	PKWN!	Niech	żyje	Związek	
radziecki,	 rozgromiciel	 imperializmu	niemieckiego	 i	 sojusznik	Polski!	Ręce	przecz	od	
granic	Polski	na	Odrze	i	Nysie!	Precz	z	rozbijaczami	jedności	mas	ludowych!”	

	 Piąta	 z	wyszczególnionych	 grup	wydawnictw	–	efemerydy organizacji społecznych –	 pre-
zentuje	bogactwo	życia	społecznego	powojennej	społeczności	Wrocławia.	Działało	tu	bardzo	dużo	
organizacji	społecznych	m.	in.	Społeczno-Obywatelska	Liga	Kobiet	Polskich,	Związek	Samopomocy	
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Chłopskiej,	Związek	b.	Więźniów	Ideowo-Politycznych,	Polski	Czerwony	Krzyż,	Związek	Harcer-
stwa	 Polskiego,	Caritas,	Organizacja	Młodzieżowa	Towarzystwa	Uniwersytetu	Robotniczego	 etc.	
Stowarzyszenia	te	scalały	społeczność	wrocławską,	gromadziły	środki	finansowe	dzięki	koncertom	 
i	imprezom	charytatywnym	i	akcjom	pomocowym	dla	pokrzywdzonych,	chorych,	biednych,	sierot	
czy	osób	starszych.	Ważną	dla	Wrocławia	grupą	druków	propagandowych	–	budujących	polski	Dolny	
Śląsk	–	są	plakaty,	afisze	i	apele	kierowane	do	ludności	miasta,	w	którym	„po	600	latach	ponownie	
rozbrzmiewa	 język	Mickiewicza,	Słowackiego	 i	Sienkiewicza.	…Ojczysty	 język	 jako	 jedyna	naj-
trwalsza	więź	Narodu	tam	nad	Odrą	a	Nysą	mimo	wszystko	przetrwał	on	600	lat!	Trzeba	go	wzmoc-
nić,	rozbudować,	części	z	obcych	nalotów	i	stworzyć	dlań	wieczną	podstawę!”

	 Wydawnictwa	o	treści religijnej –	głównie	plakaty	informujące	o	godzinach	mszy	w	kościo-
łach	katolickich,	 jak	 i	 ewangelickich	oraz	 zapraszające	na	uroczystości	 kościele	 np.	 nabożeństwa	 
z	okazji	świąt	zawodowych	np.	Milicji	Obywatelskiej,	święto	Błogosławionego	Czesława,	Zaduszki,	
procesje	czy	pielgrzymki	 i.	 in.	Najpopularniejszym	miejscem,	do	którego	wierni	udawali	 się	była	
Trzebnica,	gdzie	znajdował	się	grób	św.	Jadwigi	Patronki	Ziemi	Śląskiej.	Druki	 religijne	 również	
włączano	do	propagandy	budowanie	polskiego	Dolnego	Śląska,	o	czym	świadczy	następujące	zda-
nie:	„Niech	każdy	Polak	stawi	się	na	apel	i	obecnością	swoją	da	dowód,	że	pragnie	całym	sercem	
nawiązać	do	staropolskich	tradycyj	Wrocławia!”		

	 We	Wrocławiu	aktywnie	rozwijano	działalność	sportową,	o	czym	informują	ciekawe	zbiory	
druków o sportowej treści.	Najpopularniejsze	były	mecze	piłki	nożnej	rozgrywane	na	miejskim	Sta-
dionie	Sportowym.	Organizowano	 także	 zawody	 lekkoatletyczne,	 rozgrywki	bokserów,	maratony,	
biegi	na	czas,	zawody	narciarskie	i	łyżwiarskie.	Działało	we	Wrocławiu	wiele	klubów	sportowych	
np.	Automobil	Klub	Wrocław,	Związkowy	Klub	Sportowy	„Odzieżowiec”,	Kolejowy	Klub	Sportowy	
„Burza”,	Milicyjny	Klub	Sportowy,	Klub	Sportowy	Organizacji	Młodzieżowej	„TUR”	etc.	Rozgry-
wano	we	Wrocławiu	etapy	„Tour	de	Pologne”,	organizowano	także	popisy	junaków.

	 Wśród	druków oświatowych,	 edukacyjnych	wyróżnić	należy	plakaty	 informujące	o	otwie-
raniu	polskich	szkół	podstawowych,	średnich	oraz	kursach	zawodowych	lub	dokształcających.	Na	
uwagę	zasługują	 też	publikacje	zawiadamiające	o	Powszechnych	Wykładach	Uniwersyteckich	or-
ganizowanych	od	stycznia	1946	 r.	przez	prof.	Karola	Maleczyńskiego	 i	„przeznaczonych	dla	naj-
szerszego	ogółu”.	Kolekcja	zawiera	również	zbiór	nekrologów	przedstawiających	fakty	o	zmarłych	
naukowcach,	którzy	z	Wrocławiem	związali	swoją	zawodową	karierę.	Zbiór	ten	stanowi	wyraz	troski	
bibliotekarzy	o	 zachowanie	dowodów	aktywności	 lokalnego	 środowiska	naukowego,	 jak	 również	
śladów	działalności	uczonych,	którzy	to	środowisko	tworzyli.

	 Wśród	druków mniejszości narodowych największy	zbiór	stanowią	dokumenty	ulotne	mniej-
szości	żydowskiej.	Druki	te	stają	się	dominującą	częścią	kolekcji	zwłaszcza	po	1948	r.	Druki	adreso-
wane	do	mniejszości	niemieckiej	zamieszkującej	Dolny	Śląsk	informowały	głównie	o	konieczności	
zarejestrowania	się	oraz	możliwości	wyjazdu	do	Niemiec	wszystkich	chętnych	Niemców.	W	zbiorach	
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Gabinetu	Śląsko-Łużyckiego	znajdują	się	także	dokumenty	adresowane	do	Włochów	pragnących	po	
wojnie	wrócić	do	ojczyzny	oraz	stacjonujących	na	Dolnym	Śląsku	Rosjan,	którym	nie	wolno	było	
udzielać	kwater	ani	prowadzić	z	nimi	handlu.	Wiele	druków	ulotnych	ukazuje	problem	rozdzielonych	
polskich	rodzin,	których	członkowie	zamieszkiwali	tereny	włączone	po	wojnie	do	ZSRR	starając	się	
o	przyjazd	do	Polski.	Towarzystwo	Przyjaźni	Polsko-Radzieckiej	prowadziło	zaś	agitację	chętnych	
do	wyjazdu	do	ZSRR.

 Wszystkie	 zaprezentowane	 publikacje	 publikowane,	 których	 adresatami	 była	 wrocławska	
społeczność,	 produkowały	wyszczególnione	 już	 oficyny	wydawnicze.	Na	 uwagę	 zasługują	 cechy	
wydawnicze	drukowanych	we	Wrocławiu	publikacji	 ulotnych	 ciekawe	z	punktu	widzenia	historii	
typografii.	Choć	problem	ten	nie	stanowi	głównego	podmiotu	niniejszego	tekstu,	warto	jednak	wspo-
mnieć,	iż	pierwsze	dokumenty	ulotne	i	okolicznościowe	drukowane	były	przy	pomocy	sprzętu	po-
chodzącego	z	drukarni	niemieckich.	Pozbawione	polskich	znaków	diakrytycznych	czcionki	wymaga-
ły	specyficznej	korekty	składu	–	przy	pomocy	wszelkich	dostępnych	środków	wrocławscy	drukarze	
starali	się	jednak	dbać	o	poprawność	zapisanego	tekstu.		

Zakończenie

	 Od	przeszło	60.	lat	kolekcja	druków	ulotnych	i	okolicznościowych	Gabinetu	Śląsko-Łużyc-
kiego	stanowi	bazę	niedostępnych	w	innych	źródłach,	niepowtarzalnych	faktów	i	danych	o	wszelkich	
aspektach	życia	regionu	dolnośląskiego.	Zbiory	prezentują	lokalną	codzienność,	ludzi,	którzy	budo-
wali	swoją	nową	ojczyznę	oraz	miejsca	bliskie	sercu	każdego	Dolnoślązaka,	co	stanowi	wyraz	troski	
Biblioteki	o	kształtowanie	oraz	wzmacnianie	regionalnej	tożsamości	swoich	użytkowników.	Dzięki	
staraniom	pracowników	Biblioteki	Uniwersyteckiej	zachowało	się	oryginalne	dziedzictwo	regional-
nej	 kultury	 a	 świadectwa	 tradycji	 i	 historii	 są	udostępniane	kolejnym	generacjom	użytkowników,	
upowszechniane,	 wykorzystywane	 do	 badań	 regionalnej	 przeszłości,	 propagowania	 i	 pogłębiania	
wiedzy	o	Dolnym	Śląsku.	Zbiory	regionalnych	powojennych	materiałów	ulotnych	i	okolicznościo-
wych	przechowywane	w	Gabinecie	Śląsko-Łużyckim	Biblioteki	Uniwersytetu	Wrocławskiego	waż-
ne	są	szczególnie	dla	dwóch	grup	jej	użytkowników.	Pierwszą	stanowią	osoby	pamiętające	naszkico-
wane	tu	dzieje	regionu.	Dla	nich	kolekcje	zbiorów	bibliotecznych	to	gwarancja	pamięci	o	przeżytych	
osobiście	 doświadczeniach	 budowania	 polskości	Dolnego	 Śląska.	Drugą	 grupą	 użytkowników	 są	
spadkobiercy	regionalnego	dziedzictwa,	dla	których	przechowywane	w	Bibliotece	Uniwersyteckiej	
materiały	to	pamiątki	przeszłości	przodków	wzmacniające	więzi	regionalnej	tożsamości.	Zbiory	re-
gionalne	zgromadzone	w	Bibliotece	Uniwersyteckiej	dają	poczucie	„zakorzenienia”	w	dolnośląskiej	
ojczyźnie,	tworzą	poczucie	regionalnej	przynależności	i	ciągłości	historycznej.	Dzięki	temu	popular-
ne	twierdzenie,	iż	Wrocław	posiada	tysiącletnią	historię	i	tylko	sześćdziesięcioletnią	tradycję,	powoli	
i	proporcjonalnie	do	rosnącej	liczby	opracowań	o	regionie	odchodzi	do	przeszłości.
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Biblioteka 2.0 – pragmatyka funkcjonowania

Abstrakt:	Biblioteka	akademicka	w	obecnym	czasie	ekspansywnego	internetowego	rozwoju	nauki	oznaczonego	termi-
nem	Nauka	2.0,	a	obejmującego	procesy,	tendencje	i	zjawiska	związane	z	wykorzystaniem	w	nauce	nowych	technologii	
i	środowisk	informacyjno-komunikacyjnych	i	tworzeniem	naukowych	społeczności	wirtualnych,	nie	może	być	instytucją	
bierną,	ale	musi	dążyć	do	zmian	w	strategii	działania,	tak	aby	powstał	nowoczesny	model	biblioteki,	w	którym	użytkow-
nik	staje	się	nie	tylko	odbiorcą	oferowanych	usług,	ale	ich	aktywnym	uczestnikiem,	współtwórcą,	budowniczym	i	konsul-
tantem.	Idea	Biblioteki	2.0	reprezentuje	pewną	znaczącą	zmianę	paradygmatu	–	sposobu	naszego	widzenia,	rozumienia	 
i	odbioru	bibliotecznych	usług.	Biblioteka	powinna	być	w	większym	stopniu	obecna	w	swoim	środowisku,	programując	
i	budując	społeczność	swoich	użytkowników	i	zwiększając	zasięg	oddziaływania	za	pośrednictwem	nowoczesnych	tech-
nologii.	Czy	w	rzeczywistości	biblioteki	akademickie	stają	się	Bibliotekami	nowej	generacji?

Słowa	kluczowe:	biblioteka	2.0,	nowoczesne	technologie,	filozofia	Web	2.0

Wstęp

	 Koniec	XX	wieku	 przyniósł	 istotne	 zmiany	w	 rozwoju	 polskich,	 jak	 również	wschodnio-
-europejskich	bibliotek.	Zmiany	te	objęły	praktycznie	wszystkie	sfery	działalności	bibliotecznej,	po-
cząwszy	od	gromadzenia	zbiorów,	przez	opracowanie,	aż	po	ich	udostępnianie.	

Obecnie	 głównym	zadaniem	biblioteki	 uczelnianej	 jest	wspieranie	 edukacji,	 samoedukacji	 
i	nauki,	przez	zapewnienie	dostępu	do	informacji.	Działalność	informacyjna	stała	się	istotną,	jeśli	nie	
najważniejszą	sferą	funkcjonowania	bibliotek.	Te	przeobrażenia,	dokonujące	się	w	ciągu	ostatnie-
go	dziesięciolecia,	wymusiły	na	bibliotekach	zmianę	form	działania	z	tradycyjnej	skarbnicy	dorob-
ku	wydawniczego	na	instytucję	organizującą	zasoby	informacji	cyfrowej,	potrzebnej	do	uzyskania	
wiedzy.	Obecnie	biblioteki	kładą	główny	nacisk	w	swojej	działalności	na	gromadzenie	informacji,	
opracowywanie	i	przetwarzanie	jej	oraz	udostępnianie	rzeczywistym	i	potencjalnym	użytkownikom.	
Świat	informatyczny	ciągle	się	rozwija	a	wraz	z	nim	rozwijają	się	i	zmieniają	wszelkie	gałęzie	usług	
związanych	ze	sposobem	przekazywania	informacji.	

Biblioteki	akademickie	w	czasie	ekspansywnego	internetowego	rozwoju	nauki,	oznaczone-
go	terminem	nauka 2.0,	a	obejmującego	procesy,	tendencje	i	zjawiska	związane	z	wykorzystaniem	 
w	nauce	nowych	technologii	i	środowisk	informacyjno-komunikacyjnych	oraz	tworzeniem	nauko-
wych	 społeczności	wirtualnych,	 nie	mogą	 być	 instytucjami	 biernymi,	 ale	muszą	 dążyć	 do	 zmian	 
w	strategii	własnego	działania.	Celem	zmian	powinno	być	dążenie	do	zbudowania	nowoczesnego	
modelu	 biblioteki,	w	 którym	użytkownik	 staje	 się	 nie	 tylko	 odbiorcą	 oferowanych	 usług,	 ale	 ich	
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aktywnym	 uczestnikiem,	 współtwórcą,	 budowniczym	 i	 konsultantem.	 Biblioteka	 powinna	 być	 
w	większym	stopniu	obecna	w	 środowisku,	programując	 i	 budując	 społeczność	 swoich	użytkow-
ników	 i	 zwiększając	 zasięg	 oddziaływania	 przez	 zastosowanie	 nowoczesnych	 technologii.	 Czy	 
w	rzeczywistości	biblioteki	akademickie	stają	się	bibliotekami	nowej	generacji?

Model biblioteki 2.0

	 Idea	 biblioteki	 2.0	 reprezentuje	 znaczącą	 zmianę	 paradygmatu	 –	 sposobu	 naszego	widze-
nia,	rozumienia	i	odbioru	usług	bibliotecznych.	Bibliotekarz	i	użytkownik	stają	się	partnerami	przy	
wyszukiwaniu,	udostępnianiu	i	prezentowaniu	źródeł	informacyjnych,	a	biblioteka	w	swojej	nowej	
formie	internetowej	umożliwia	użytkownikowi	łatwy	i	sprawny	sposób	dzielenia	się	wiedzą.

	 Zarówno	system	nauka 2.0	jak	i	biblioteka 2.0	bazuje	na	procesie	zwanym	web	2.0,	propagu-
jącym	idee	współodpowiedzialności	za	treści	umieszczane	w	Internecie	i	idee	dzielenia	się	wiedzą.	
Era	web	2.0	to	era	informacji,	którymi	wzajemnie	dzielą	się	użytkownicy.	Serwisy	budowane	według	
filozofii	web	2.0	dają	użytkownikowi	pole	do	własnej	aktywności,	do	współtworzenia	dostępnych	 
w	serwisie	treści	oraz	decydowania,	które	z	nich	zasługują	na	wyeksponowanie.	Użytkownicy	nie	są	
już	biernymi	i	anonimowymi	odbiorcami	przekazów,	ale	uzyskują	wirtualną	tożsamość1.

	 Termin	 library	2.0	został	utworzony	przez	Michale`a	Casey`a,	amerykańskiego	biblioteko-
znawcę,	na	oznaczenie	nowego	sposobu	pracy,	polegającego	na	wyszukiwaniu	informacji	przeprowa-
dzanym	wspólnie	przez	bibliotekarzy	i	użytkowników	bibliotek.	Aktywny	i	uprawniony	użytkownik	
jest	znaczącym	komponentem	library	2.0,	w	której	następuje	zmiana	koncepcji	usług	bibliotecznych	
i	zerwanie	z	jednostronną	ofertą	biblioteki	tradycyjnej2.

	 W	Internecie	definicję	biblioteki	2.0	można	znaleźć	w	Wikipedii	–	czołowym	społecznościo-
wym	produkcie	web	2.0.	Według	tej	definicji	jest	to	model	biblioteki,	w	którym	realizacja	tradycyj-
nych	procesów	bibliotecznych,	projektowanie	 i	 udostępnianie	nowych	usług	 informacyjnych	oraz	
kształtowanie	jej	zasobu	dokonywane	jest	w	ścisłej	współpracy	bibliotekarzy	i	czytelników.	

	 Model	biblioteki	drugiej	generacji	wyrósł	w	wyniku	kolejnych	transformacji	instytucji	trady-
cyjnej,	opartej	na	zbiorach	drukowanych,	w	bibliotekę	opartą	o	zbiory	elektroniczne,	udostępniane	
sieciowo,	aż	po	model	nowoczesny,	w	którym	przeważają	zbiory	dostępne	on-line	i	szeroko	rozwi-
nięta	jest	współpraca	czytelników	z	bibliotekarzami	na	polu	heurystyki	informacyjnej.

Mechanizmy biblioteki 2.0

	 Tworzenie	i	rozwój	biblioteki	w	modelu	2.0	możliwe	jest	dzięki	interaktywnym	właściwościom	
zastosowanych	w	niej	nowych	technologii	komunikacyjnych,	umożliwiających	uczestnictwo	szero-

1	Ostrowska,	D.	(2008).	Od	Web	2.0	do	Biblioteki	2.0.	Bibliotekarz, 3,	10-13.
2	Miller,	M.	i	Mroczek,	E.	(2007).	Profil	użytkownika	i	inne	elementy	Web	2.0. Biuletyn EBIB, 7(88).	Źródło:	http://www.nowyebib.
info/2007/88/a.php?miller_mroczek	[22.08.2012].

http://www.nowyebib.info/2007/88/a.php?miller_mroczek
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kiej	rzeszy	użytkowników	w	społecznym,	masowym	i	globalnym	wytwarzaniu	treści	kulturowych.	

	 Narzędziami	wykorzystywanymi	do	tworzenia	nowej	technologii	bibliotecznej	mogą	być	blo-
gi,	komunikatory,	serwisy	społecznościowe,	serwisy	internetowe,	komunikaty	i	powiadomienia	per-
sonalne,	podcasty	i	inne	techniki,	pozwalające	by	czytelnik	nie	był	jedynie	biernym	odbiorcą	infor-
macji,	ale	miał	wpływ	na	jej	formę	i	treść.	

	 Jednym	z	doskonałych	narzędzi,	wręcz	genialnym	do	wykorzystania	przy	budowie	nowocze-
snej	biblioteki,	jest	oprogramowanie	wiki.

 Wiki	to	nazwa	specyficznych	stron	internetowych	charakterystycznych	dla	techniki	web	2.0,	
które	można	nie	tylko	oglądać,	ale	też	tworzyć,	edytować	i	zmieniać	bezpośrednio	za	pomocą	prze-
glądarki	internetowej.	Nazwą	tą	określa	się	również	oprogramowanie	umożliwiające	wspólną	pracę	
wielu	użytkowników	przy	tworzeniu	zawartości	takich	stron.	Nazwa	Wiki	pochodzi	od	hawajskiego	
zwrotu	wiki wiki,	oznaczającego	bardzo szybko.	Autorem	pojęcia	 jak	 i	 samej	koncepcji	 jest	Ward	
Cunningham.	Wiele	z	serwisów	wykorzystujących	mechanizm	wiki	nie	wymaga	od	użytkowników	
autoryzacji.	Natomiast	w	niektórych	serwisach	autoryzacja	pozwala	uzyskać	dodatkowe	możliwo-
ści	działania.	Istnieją	również	publicznie	dostępne	wiki,	w	których	edycja	wymaga	wcześniejszego	
procesu	rejestracji,	jak	też	zamknięte	i	dostępne	tylko	dla	wybranego	kręgu	użytkowników	(np.	pra-
cowników	firmy),	do	których	jednak	rejestracja	jest	bardzo	prosta	i	szybka	–	wymaga	podania	tylko	
nazwy	użytkownika,	hasła	i	ewentualnie	danych	kontaktowych.
	 Przykładami	takich	programów	jest	oczywiście	znana	wszystkim	Wikipedia	(polskojęzyczna,	
anglojęzyczna,	niemieckojęzyczna	itp.),	jak	również	o	wiele	mniej	znana,	M-files	Encyklopedia	Za-
rządzania,	opracowana	na	podstawie	programu	Wiki,	tworzona	przez	zespół	ekonomistów	z	Uniwer-
sytetu	Ekonomicznego	w	Krakowie.	Baza	ta	dostępna	jest	pod	adresem	http://mfiles.pl/pl/index.php/
Strona_główna.	
	 Strony	 internetowe	wiki	 to	wieloosobowe	projekty,	 do	 których	 każdy	może	 dodać	 coś	 od	
siebie.	Najprostszym	sposobem	na	uruchomienie	własnej	wiki	 jest	 skorzystanie	 z	opartej	na	PHP	
aplikacji	MediaWiki.	Każdy,	kto	ma	odpowiednie	umiejętności,	może	ulepszyć,	zmienić	lub	nawet	
stworzyć	od	podstaw	oprogramowanie	rozpowszechniane	na	licencji	open	source.	Budowa	wiki	wy-
nika	z	jej	własnej,	odmiennej	filozofii	działania,	bazującej	na	wspólnej	pracy,	wywodzącej	się	z	tych	
samych	idei,	co	ruch	wolnego	oprogramowania.	Każdy	może	napisać,	a	następnie	opublikować	arty-
kuł	na	stronie	działającej	w	oparciu	o	wiki.	
	 Biblioteki	akademickie	mogłyby	wykorzystywać	narzędzie,	jakim	jest	oprogramowanie	np.	
MediaWiki	 (bezpłatny	 skrypt	do	 tworzenia	 stron	 typu	Wiki),	 aby	wraz	 z	kadrą	naukową	 tworzyć	
nowe,	niepowtarzalne	 i	bardzo	ciekawe	bazy	wiedzy.	Nie	muszą	 to	być	 tylko	bazy	o	charakterze	
encyklopedycznym,	do	takich	jesteśmy	w	wypadku	oprogramowania	Wiki	przyzwyczajeni,	ale	in-
formujące	o	badaniach	prowadzonych	przez	dane	ośrodki	naukowe,	przedstawiające	uniwersyteckie	
wykłady	otwarte	czy	informacje	konferencyjne	wraz	z	preprintami	tekstów	referatów	konferencyj-

http://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g<0142>�wna
http://mfiles.pl/pl/index.php/Strona_g<0142>�wna
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nych.	Jest	to	doskonały	sposób	do	rozbudzenia	aktywnego	działania	wśród	użytkowników	bibliotek.	
W	ten	sposób	mogłaby	być	realizowana	idea	biblioteki	2.0,	w	której	czytelnik	staje	się	nie	tylko	użyt-
kownikiem,	ale	i	współtwórcą	treści	informacyjnych	dostępnych	w	sieci	bez	żadnych	ograniczeń.	
	 Innym	 narzędziem	 nowej	 technologii	 komunikacyjnej,	 charakterystycznym	 dla	 web	 2.0	 
i	przyswojonym	przez	biblioteki	2.0,	są	blogi.	Nazwa pochodzi	z	języka	angielskiego i	w	oryginale	
brzmi weblog,	co	oznacza	sieciowy	dziennik,	pamiętnik.	Blog	to	rodzaj	strony	internetowej,	na	której	
autor	umieszcza	datowane	wpisy,	wyświetlane	w	kolejności	chronologicznej.	W	początkowej	fazie	
były	to	prywatne	formy	wypowiedzi,	teraz	natomiast	coraz	częściej	rozwijają	się	blogi	instytucjo-
nalne,	stanowiące	świetne	narzędzie	zarówno	do	przekazywania	wewnętrznych	informacji	w	obrębie	
współpracującego	zespołu,	jak	również	informacji	zewnętrznej,	reklamującej	daną	instytucję.	Blog	
w	przystępny	i	 łatwy	sposób	przedstawia	działanie	danej	instytucji	 i	–	co	najważniejsze	–	nie	jest	
anonimowym	narzędziem,	jak	witryna	internetowa.	Daje	możliwość	prowadzenia	pewnego	rodzaju	
dialogu	z	czytelnikiem,	który	za	pomocą	dodanego	własnego	komentarza	przy	konkretnym	temacie	
omawianym	w	blogu,	 informuje	nas	o	swojej	opinii,	odczuciach	i	poglądach	na	podejmowany	te-
mat.	Przykładem	takiego	narzędzia,	charakterystycznego	dla	web	2.0,	a	 świetnie	 funkcjonującego	
na	gruncie	bibliotecznym,	jest	blog	Biblioteki	Głównej	Politechniki	Warszawskiej	(http://bgpw.blog.
pl).	Narzędzie	to	może	być	wykorzystane	do	przekazywania	informacji	o	ważnych	wydarzeniach	bi-
bliotecznych,	nowościach	wydawniczych	i	informacyjnych	oraz	o	nowinkach	z	dziedziny	nauki	czy	
kultury.	Doskonale	wpisuje	się	w	ideę	biblioteki	2.0,	umożliwiając	pracę	zespołową	bibliotekarzy	 
i	użytkowników	w	przekazywaniu	treści	informacyjnych.
	 Z	blogiem	dość	ściśle	łączy	się	tworzenie	forum,	czyli	grup	dyskusyjnych	osób	o	podobnych	
upodobaniach,	zainteresowaniach	czy	też	podejmujących	tematy	dyskusji	z	pewnego	zakresu	działań.	
Doskonałym	przykładem	tego	typu	działalności	integracyjnej	jest	biblioteczne	forum	i	blog	założony	
pod	wspólną	nazwą	Biblioteka	2.0	(http://www.biblioteka20.pl),	którego	inicjatorami	są	pracownicy	
Śląskiej	Biblioteki	Cyfrowej.	Takie	narzędzie,	zastosowane	w	bibliotekach	akademickich,	mogłoby	
świetnie	 sprawdzać	 się	 przy	 nawiązywaniu	 i	 utrzymywaniu	 ścisłych	 kontaktów	 z	 kadrą	 naukową	
uczelni	w	celu	omawiania	kierunku	rozwoju	biblioteki	w	ramach	rozwoju	uczelni.
	 Kolejnym	rozwiązaniem,	doskonale	nadającym	się	i	wykorzystywanym	do	budowy	nowocze-
snej	formy	biblioteki	interaktywnej,	są	różnego	typu	podcasty,	vodcasty,	screencasty.
 Podcasting	czy	podcast	to	forma	internetowej	publikacji	dźwiękowej	lub	filmowej,	najczę-
ściej	w	postaci	regularnych	odcinków,	z	zastosowaniem	technologii	RSS.	Nazwa	pochodzi	z	połącze-
nia	słów	iPod	(odtwarzacz	muzyczny	firmy	Apple)	i	broadcast	(z	ang.	transmisja,	przekaz).	Początki	
podcastingu	sięgają	roku	2000.	Wówczas	pojawił	się	pierwszy	szkic	dotyczący	użycia	technologii	
RSS	do	publikowania	treści	audio	i	wideo.	Gwałtowny	wzrost	zainteresowania	podcastingiem	nastą-
pił	na	przełomie	lat	2004	i	2005.	Podcast	może	mieć	postać	nieformalnego	bloga,	profesjonalnej	au-
dycji	radiowej,	kursu	językowego	czy	hobbystycznego	lub	odcinków	historii	czytanej	przez	lektora.
 Vodcast	(ang.	Video-On-Demand broadCAST)	to	technologia	transmisji	nagrań	video	w	po-
staci	plików	dostępnych	w	Internecie	i	katalogowanych	w	technologii	RSS.	Vodcasty	stanowią	formę	

http://bgpw.blog.pl
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telewizji	internetowej,	analogicznie	do	podcastów	będących	rodzajem	audycji	radiowych.	Ze	wzglę-
du	na	niewielką	różnicę	techniczną,	vodcast	uznaje	się	czasem	za	typ	podcastu.
 Screencast	(ang.	screen	–	ekran,	to cast	–	przedstawiać,	por.	broadcast)	–	to	film	będący	zapi-
sem	zdarzeń	prezentowanych	na	ekranie	komputera,	obrazu	widzianego	przez	użytkownika	kompu-
tera.	Film	taki	wraz	z	komentarzem	osoby	wykonującej	czynności	może	pełnić	funkcje	instruktażowe	
lub	prezentacyjne.
	 Ciekawym	miejscem,	gdzie	można	znaleźć	wiele	przydatnych	informacji	o	podcastingu,	jest	
portal	Podcasting.com.pl,	zawierający	m.in.	katalog	tematyczny	polskich	podcastów,	poradniki	two-
rzenia	i	udostępniania	podcastów,	a	także	kurs	podcastingu	do	pobrania	w	postaci	dokumentu	pdf.	 
W	Polsce	w	obecnej	chwili	technologia	ta	wykorzystywana	jest	głównie	przez	stacje	radiowe.	I	tak	
np.	bardzo	ciekawym	serwisem	podcastów,	tematycznie	związanym	ze	światem	książek,	jest	Glosa.
info,	 tworzony	 przy	warszawskim	Radio	Kampus,	 który	 zawiera	 kilkuminutowe	 audycje,	 będące	
recenzjami	i	omówieniami	najważniejszych	wydarzeń	związanych	z	ukazującymi	się	książkami	na	
rynku	polskim.	Niestety	w	naszych	bibliotekach	to	narzędzie	przekazu	informacji	niemal	nie	jest	wy-
korzystywane.	Natomiast	czołową	biblioteką	zagraniczną,	która	prezentuje	na	swojej	stronie	interne-
towej	funkcjonującą	kolekcję	dostępnych	audycji	(podcastów),	jest	publiczna	biblioteka	w	Kankakee	
w	stanie	Ilinois	w	Stanach	Zjednoczonych	(http://www.lions-online.org/Podcasts.html).	W	bibliotece	
tej	są	tworzone	różnego	rodzaju	blogi	oraz	zarejestrowane	w	postaci	podcastów	spotkania	z	intere-
sującymi	autorami	i	osobami	związanymi	z	kulturą,	czy	też	wykłady,	które	odbyły	się	na	terenie	bi-
blioteki.	Nagrania	te	można	odsłuchać	bezpłatnie.	Podobna	usługa	dostępna	jest	w	bibliotece	Western	
Kentucky	 University	 (http://www.wku.edu/Library).	 Tu	 również	 dostępne	 są	 nagrania	 wykładów	 
i	spotkań,	które	miały	miejsce,	z	tym	że	w	bibliotece	uczelnianej.	
	 Przykłady	świetnych,	rozbudowanych	i	bardzo	interesujących	screencastów,	czyli	filmów	in-
struktażowych	czy	vodcastów	znaleźć	można	również	na	gruncie	polskim.	Na	przykład	na	stronie	
Biblioteki	Głównej	Uniwersytetu	Gdańskiego	(http://www.bg.univ.gda.pl)	mamy	do	dyspozycji	film	
instruktażowo-reklamujący	usługi	biblioteczne	i	prezentujący	wyposażenie	Biblioteki.	Film	ten	trwa	
dziewięć	minut	i	jest	świetną	reklamą	Biblioteki.

Digitalizacja narzędziem dla biblioteki 2.0

	 Kolejnym	jakże	ważnym,	jeśli	nie	najważniejszym,	widocznym	przejawem	adaptowania	tren-
dów	web2.0	w	bibliotekach	 jest	 digitalizacja.	W	Polsce	przy	 tworzeniu	cyfrowych	kolekcji	 prym	
wiodą	akademickie	ośrodki	naukowo-badawcze	i	biblioteki.	Od	1999	roku	w	Poznańskim	Centrum	
Superkomputerowo-Sieciowym	rozwijane	jest	oprogramowanie	dLibra,	najpopularniejszy	system	do	
budowy	bibliotek	sieciowych.	Pierwsze	wdrożenie	systemu	miało	miejsce	w	2002	roku,	gdy	stworzo-
no	Wielkopolską	Bibliotekę	Cyfrową.	W	obecnej	chwili	oprogramowanie	dLibra	stanowi	podstawę	
już	35	publicznie	dostępnych	bibliotek	cyfrowych,	zgrupowanych	w	Federację	Bibliotek	Cyfrowych.	
Należą	do	nich:

Podcasting.com.pl
Glosa.info
Glosa.info
http://www.lions-online.org/Podcasts.html
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•		 Akademicka	Biblioteka	Cyfrowa	KRAKÓW,	

•		 Bałtycka	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Bibliologiczna	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	CODN,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Politechniki	Krakowskiej,

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Politechniki	Lubelskiej,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Politechniki	Śląskiej,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Politechniki	Warszawskiej,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Politechniki	Łódzkiej,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	–	Regionalia	Ziemi	Łódzkiej,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	UMCS,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Uniwersytetu	Warmińsko-Mazurskiego,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Uniwersytetu	Wrocławskiego,	

•	 Biblioteka	Cyfrowa	Uniwersytetu	Łódzkiego,	

•	 Cyfrowa	Biblioteka	Narodowa	„Polona”,	

•	 Dolnośląska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 e-biblioteka	Uniwersytetu	Warszawskiego,	

•	 Elbląska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Genealogiczna	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 ICM	-	DIR	–	Zasoby	Polskie,	

•	 Jeleniogórska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Księgozbiór	Wirtualny	Bibliotek	Kościelnych	FIDES,	

•	 Kujawsko-Pomorska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Małopolska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Nowohucka	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Pedagogiczna	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Podkarpacka	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Podlaska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Radomska	Biblioteka	Cyfrowa,	
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•	 Sanocka	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Śląska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Świętokrzyska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Wejherowska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Wielkopolska	Biblioteka	Cyfrowa,	

•	 Zielonogórska	Biblioteka	Cyfrowa.	

   
	 Biblioteka	Cyfrowa	jest	w	zasadzie	najważniejszą	platformą	do	budowy	biblioteki	2.0,	gdyż	za	
jej	pośrednictwem	można	upublicznić	nie	tylko	teksty,	fotografie,	mapy,	czasopisma,	książki,	kursy,	
wystawy,	ale	także	obiekty	audio-video	oraz	podcasty	wytworzone	dla	konkretnego	przedsięwzięcia.	
Platformy	cyfrowe,	które	opracowano	specjalnie	dla	potrzeb	przechowywania	obiektów	cyfrowych,	
są	wyposażone	w	różnego	typu	możliwości	wyszukiwawcze,	takie	jak:	przeglądanie	kolekcji	(brow-
sing),	przeszukiwanie	za	pomocą	indeksów	(indexing),	wyszukiwanie	proste	i	zaawansowane	przez	
okno	wyszukań	(simple search).	Przeszukiwanie	można	ograniczać	tylko	do	metadanych	(opisu	bi-
bliograficznego),	czy	też	przeszukiwać	pełne	teksty	przy	zawężeniu	zakresu	dat	czy	kolekcje.	Jest	to	
mechanizm	w	pełni	przygotowany	do	poprawnego	przeszukiwania	i	zarazem	przyjazny	dla	użytkow-
ników3.	

		 Platforma	biblioteki	cyfrowej	aktywizuje	potencjalnego	czytelnika,	dając	mu	możliwość	za-
łożenia	własnego	konta.	Posiadanie	takiego	konta	pozwala	na	skorzystanie	z	dodatkowych	funkcji,	
takich	jak:

•	 dodawania	pozytywnej	lub	negatywnej	oceny	danej	publikacji,	

•	 dodawanie	publikacji	do	listy	ulubionych	pozycji	dostępnych	z	profilu	czytelnika,	

•	 dodawanie	do	publikacji	prywatnych	słów	kluczowych,	czyli	tagowanie,	widoczne	tylko	dla	
właściciela	profilu,

•	 rekomendowanie	wybranej	publikacji	za	pomocą	wysyłanej	wiadomości	e-mailowej,	

•	 proponowanie	dodatkowych	słów	kluczowych	opisujących	publikację	–	ta	funkcja	wymaga	
zaakceptowaniu	przez	administratora.	

	 Innym	typem	zasobu	otwartego,	spełniającego	charakterystyczne	dla	filozofii	web	2.0	 idee	
współodpowiedzialności	za	treści	umieszczane	w	Internecie	i	idee	dzielenia	się	wiedzą,	są	naukowe	
repozytoria	–	open access repositories.	Repozytoria	działają	w	oparciu	o	Open	Access,	którego	ideą	
jest	dążenie	do	bezpłatnego	udostępniania	w	sieci	internetowej	artykułów,	będących	zwieńczeniem	
procesu	badawczego.	Należy	je	zdecydowanie	odróżnić	od	bibliotek	cyfrowych,	gdyż	przechowują	

3	Bednarek-Michalska,	B.	 (2008).	Biblioteki cyfrowe (repozytoria) – nową ofertą usługową dla naukowych środowisk medycznych  
w Polsce.	Źródło:	http://www.konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Bednarek-michalska.doc	[17.04.	2009].

http://www.konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Bednarek-michalska.doc
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one	obiekty	tworzone	tylko	i	wyłącznie	w	formie	elektronicznej,	a	nie	skanowane	z	pierwotnej	wersji	
drukowanej.	Model	repozytorium	opiera	się	także	o	samodzielne	składowanie	prac	naukowych	przez	
autorów	(self-archiving),	co	pozwala	uniknąć	kłopotów	związanych	z	prawem	autorskim.	Depono-
wanie	 jest	 jednoznaczne	ze	zgodą	na	przechowywania	 i	udostępnianie	on-line	materiałów	powie-
rzonych	 repozytorium.	Współczesne	 repozytoria	 zwykle	 przechowują	 aktualne	 artykuły	 naukowe	 
w	formatach	PDF,	Latex	i	PostScript.	Repozytoria	naukowe,	tworzone	najczęściej	przez	uniwersytety	
i	inne	szkoły	wyższe,	są	swoistymi	bazami	danych,	udostępniającymi	publikacje	naukowe,	takie	jak:	
artykuły,	w	tym	recenzowane	postprinty	i	nie	recenzowane	preprinty,	opracowania,	referaty	i	spra-
wozdania	pokonferencyjne,	prace	doktorskie	i	habilitacyjne.	Repozytoria	ułatwiają	i	przyspieszają	
wymianę	informacji	naukowej,	są	sposobem	na	szybkie	publikowanie	oraz	zapewniają	długotermi-
nowość	 przechowywania.	Tworzenie	 od	 podstaw	 repozytorium	 instytutowego,	wydziałowego	 czy	
wręcz	uniwersyteckiego	jest	dość	kosztownym	przedsięwzięciem.	Jednak	przy	tak	dobrze	rozwijają-
cej	się	w	Polsce	platformie	bibliotek	cyfrowych	należy	dążyć	do	tego,	żeby	stawały	się	one	partnera-
mi	projektowymi	uczelni	i	zamieszczały	w	swoich	programach	kolekcje	o	charakterze	repozytoriów	
z	prezentowaną	w	nich	najnowszą	literaturą	naukową,	kursami	uczelnianymi,	filmami	dydaktyczny-
mi	i	wykładami.	

Podsumowanie

	 W	obecnych	czasach	biblioteki	na	świecie,	także	w	Polsce,	starają	się	zapewnić	czytelnikowi	
jak	najszybsze	dotarcie	do	treści	książek	i	artykułów	poprzez	biblioteki	cyfrowe	lub	bazy	czasopism	
czy	książek	elektronicznych.	Umożliwiają	dotarcie	do	informacji	o	poszukiwanej	pozycji	wydawni-
czej	poprzez	katalogi	on-line	i	zamówienie	jej	przez	Internet.	W	nowej	generacji	bibliotek	czytelnik	
staje	 się	 aktywnym	użytkownikiem.	Uczestniczy	w	 tworzeniu	 biblioteki	 nie	 tylko	 poprzez	 udział	 
w	forach	dyskusyjnych	czy	blogach,	tworzenie	własnego	profilu	czytelniczego,	ale	również	oceniając	
zawartość	zbiorów,	dodając	ciekawe	adresy	informacyjne	do	serwisów	dziedzinowych,	zamieszcza-
jąc	prace	naukowe	i	artykuły	w	repozytoriach	cyfrowych,	a	także	recenzując	zamieszczone	w	repo-
zytoriach	i	bibliotekach	cyfrowych	prace.	

	 Biblioteka	2.0	to	swoista	filozofia	szybko	dokonujących	się	zmian,	charakteryzująca	się	ela-
stycznością	w	podejmowaniu	decyzji	 oraz	wskazywaniem	 i	 udostępnianiem	narzędzi,	 które	 służą	
tworzeniu	nowych	zasobów	informacyjnych.	Dwuzerowość	oparta	jest	na	współudziale	użytkowni-
ków	i	bibliotekarzy	w	tworzeniu	biblioteki	tradycyjnej,	jak	również	biblioteki	w	znaczeniu	global-
nym	(wirtualnym).	Jednym	z	głównych	celów	tego	zjawiska	jest	oferowanie	użytkownikom	większej	
niż	dotychczas	niezależności	w	tworzeniu	struktury	biblioteki,	a	także	wolnej	ręki	we	wprowadzaniu	
nowych	treści	i	dokonywaniu	zmian	w	społecznościowym	serwisie	bibliotecznym.	

	 Budowanie	skutecznego	modelu	biblioteki	2.0	wymaga	zarówno	od	pracowników	współcze-
snych	bibliotek,	jak	i	od	ich	użytkowników	ścisłej	współpracy,	zrozumienia	i	wytyczenia	wspólnych	
celów	działania.	
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	 Pragmatyka	funkcjonowania	nowoczesnej	biblioteki	2.0	oparta	jest	głównie	na	pracy	zespo-
łowej,	 charakteryzującej	 się	partnerstwem	 i	dialogiem	między	bibliotekarzami	 i	 czytelnikami.	Bi-
blioteka	nowej	generacji	wyróżnia	się	kreatywnością	i	innowacyjnością	w	działaniu.	Dąży	do	prze-
łamywania	barier	strukturalnych	i	informacyjnych,	i	w	ten	sposób	aktywnie	rozszerza	krąg	swoich	
użytkowników.	
	 Postawione	na	wstępie	pytanie:	czy	w	rzeczywistości	biblioteki	akademickie	stają	się	biblio-
tekami	nowej	generacji,	staje	się	pytaniem	retorycznym,	gdyż	to	czas	wymusza	zmiany	w	strukturach	
i	funkcjonowaniu	naszych	instytucji	bibliotecznych,	a	stałemu	podnoszeniu	jakości	usług	bibliotecz-
nych	służyć	mogą	coraz	bardziej	rozwijające	się	sposoby	komunikacji.	Zdobycze	technologii	i	na-
rzędzia	wypracowane	w	ramach	web	2.0	stwarzają	jedynie	nowe	środki,	którymi	posłużyć	się	można	
w	rozpowszechnianiu	kultury	uczestnictwa,	czyli	aktywizowaniu	coraz	większej	grupy	odbiorców	
usług	biblioteczny	w	proces	rozwoju	komunikacji	masowej.
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Sylwia Baranowska

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku

Uczyć się od najlepszych – wizyta studyjna w bibliotece  
Norwegian School of Management w Oslo

Abstrakt:	Wyższa	Szkoła	Zarządzania	w	Gdańsku	prowadzi	 cykl	wyjazdów	studyjnych,	podczas	których	pracownicy	
zapoznają	się	ze	sposobami	funkcjonowania	wiodących	uczelni	w	Europie	i	na	świecie.	W	czerwcu	2007	roku	odwiedzili	
oni	Norwegian	School	of	Management	w	Oslo,	zwiedzając	szkołę	i	uczestnicząc	w	spotkaniach	z	kadrą.	Celem	niniejsze-
go	opracowania	jest	przedstawienie	niektórych	obserwacji,	poczynionych	w	trakcie	owej	wizyty,	mogących	zainspirować	
wszystkich,	planujących	doskonalenie	wizerunku	i	jakości	pracy	biblioteki.

Słowa	kluczowe: zarządzanie	biblioteką,	aranżacja	wnętrz,	jakość	usług

Wstęp

W	sytuacji	walki	konkurencyjnej	na	rynku	szkolnictwa	wyższego	w	Polsce,	uczelnie	zmuszone	
są	do	zapewnienia	możliwie	wysokiej	 jakości	usług.	Oprócz	kreowania	własnej	strategii	 rozwoju,	
celowym	wydaje	się	czerpanie	z	dobrych	wzorów.	

Kontakty	nawiązywane	z	przedstawicielami	świata	nauki	na	konferencjach	międzynarodowych	
przez	władze	 i	wykładowców	wyższych	uczelni,	 jeśli	 są	 utrzymywane	 i	 pielęgnowane,	mogą	 za-
owocować	współpracą	między	ich	placówkami.	Taką	politykę	prowadzi	właśnie	Wyższa	Szkoła	Za-
rządzania	w	Gdańsku.	Dzięki	niej	stale	wzrasta	liczba	uczelni	partnerskich,	gotowych	nawiązywać	
i	kontynuować	współpracę	nie	tylko	w	ramach	wymiany	studenckiej,	ale	i	wizyt	studyjnych	kadry	
uczelni,	podczas	których	pracownicy	zapoznają	się	ze	sposobami	funkcjonowania	wiodących	uczelni	
w	Europie	i	na	świecie.	W	czerwcu	2007	roku	odwiedzili	oni	największą	norweską	uczelnię	niepu-
bliczną	–	Norwegian	School	of	Management	w	Oslo,	zwiedzając	szkołę	i	uczestnicząc	w	spotkaniach	
z	jej	kadrą.	Celem	wizyty	było	–	przy	pełnej	świadomości	różnicy	skali	obu	instytucji	–	podpatrzenie	
rozwiązań,	które	dałoby	się	przenieść	na	grunt	macierzystej	placówki.

Przeszłość i teraźniejszość Norwegian School of Management

W	1943	roku	Finn	Øien	założył	Instytut	Ekonomiki	Biznesu,	czyli	Bedriftsøkonomisk	Institut,	
zwany	w	skrócie	BI,	pomyślany	jako	prywatna	instytucja	edukacyjna,	kształcąca	w	systemie	studiów	
wieczorowych.	Dynamicznie	rozwijająca	się	przez	dziesięciolecia	uczelnia	funkcjonuje	obecnie	pod	
nazwą	Norwegian	School	of	Management	 i	 jest	 jedną	z	największych	uczelni	norweskich,	w	 tym	
największą	 szkołą	 niepubliczną	 (zarządza	 nią	 fundacja)	 oraz	 jedną	 z	 największych	 szkół	 biznesu	 
w	Europie.	Na	dziewięciu	wydziałach	kształci	ponad	18	tysięcy	studentów	w	trybie	stacjonarnym	
i	niestacjonarnym.	Zatrudnia	prawie	700	pracowników,	z	czego	połowa	to	wykładowcy	na	pełnych	
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etatach,	zaś	pozostali	stanowią	administrację	uczelni.	Dodatkowo,	w	niepełnym	wymiarze	czasu	pra-
cuje	tu	ponad	600	wykładowców.	W	2002	roku	powstała	jej	obecna,	nowoczesna	siedziba.

Ultranowoczesny	w	konstrukcji	budynek	tworzą	4	siedmiokondygnacyjne	moduły.	W	zamyśle	
architekta	Nielsa	Thorpa	ma	on	wyobrażać	miasto	przecięte	główną	ulicą,	z	domami	po	obu	jej	stro-
nach	(zob.	fot	3).	

Fot.	1	Gmach	BI
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	2	Wejście	główne	do	uczelni
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki	

Fot.	3	Główny	hall	uczelni	wygląda	
jak	ulica	pełna	przechodniów
Źródło:	http://www2.bi.no

http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
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Cel	 został	 osiągnięty,	 tym	bardziej,	 że	 przez	 szklane	 ściany	 szczytowe	widoczna	 jest	 ulica,	
która	zdaje	się	stanowić	kontynuację	„ulicy”	z	wewnątrz	budynku	(zob.	fot.	4).	Przez	szklany	dach	
widać	niebo,	co	znacznie	wzmacnia	zamierzony	efekt.	

Gmach,	mimo	swego	ogromu	(95	000	m	kwadratowych),	otwartych	przestrzeni,	wszechobec-
ności	szkła	i	metalu	(zob.	fot.	5	i	6),	nie	sprawia	wrażenia	chłodu	czy	odpychającej	surowości,	być	
może	dzięki	użyciu	także	innych,	cieplejszych	materiałów,	roślin	dekoracyjnych	czy	odważneu	sto-

Fot.	4	Za	szklaną	ścianą	rozciąga	się	pa-
norama	dzielnicy
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	5	Windy	poruszają	się	na	stalowych	stelażach
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki

Fot.	6	Moduły	połączone	są	łącznikami
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki	

http://www2.bi.no
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sowaniu	wesołych	kolorów	i	miękkich	mebli	(zob.	fot.	7).	

Twórcom	koncepcji	siedziby	BI	przyświecała	myśl,	iż	otwarte	przestrzenie	sprzyjają	otwartym	
umysłom	i	wymianie	myśli.	W	przestronnych	korytarzach,	przemyślnie	podzielonych	na	mniejsze	
przestrzenie	(zob.	fot	8	i	9),	przytulnie	urządzone	i	zachęcające	do	skorzystania,	spotykają	się	wykła-
dowcy	ze	studentami	i	przedstawicielami	świata	biznesu.	Nie	widać	tu	żadnych	barier	mentalnych	
między	owymi	środowiskami,	ubrani	podobnie,	w	stołówce	uczelnianej	stołują	się	wszyscy	razem.	

Fot.	7	Jeden	z	bibliotecznych	„zakątków”
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	8	Załamania	korytarzy	pełne	są	mini-kawiarenek
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki

Fot.	9	Miejsca	spotkań	mają	rozmaity	wystrój
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki	

http://www2.bi.no
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Biblioteka Norwegian School of Management

Biblioteka	zajmuje	6,5	tysiąca	metrów	kwadratowych	na	dwóch	najwyższych	piętrach	budyn-
ku,	a	raczej	budynków.	W	celu	ułatwienia	poruszania	się	po	tak	ogromnej	przestrzeni,	każdy	z	czte-
rech	wyżej	wzmiankowanych	modułów	odróżnia	się	od	pozostałych	kolorystycznie	(zob.	rys.	1	i	2).

Tak	ogromna	przestrzeń	daje	możliwość	sprostania	wszelkim	możliwym	oczekiwaniom	użyt-
kowników,	którym	stworzono	optymalne	warunki	studiowania,	relaksu,	refleksji	czy	przygotowania	
do	egzaminu.	

Ilustracje	nie	są	w	stanie	oddać	wrażenia	przestrzenności,	ogromnej	 ilości	miejsc	dających	
możliwość	znalezienia	zakątka	„tylko	dla	siebie”.	Zasoby	biblioteki	liczą	100	tysięcy	woluminów,	
ale	regały	są	rozmieszczone	tak,	że	tej	ilości	książek	nie	widać.	

Katalogi	biblioteczne	pomyślane	są	 tak,	by	ułatwiać	nawigację	po	całej	bibliotece	 i	 trafie-
nie	do	poszukiwanej	publikacji	dzięki	stosowaniu	wzmiankowanych	oznaczeń	kolorystycznych	oraz	
systemowi	oznaczeń	regałów	i	półek	(zob	fot.	10).

Rys.	1	Piąte	piętro	to	m.in.	niewielka,	wydzielona	czytelnia,	stanowiska	komputerowe,	zbiory	czasopism	
oraz	stanowiska	do	pracy	w	grupach.
Źródło:	http://www2.bi.no

Rys.	2	Piętro	wyżej	znajdują	się	zbiory	tekstów	źródłowych,	prac	studenckich	i	serii	wydawniczych
Źródło:	http://www2.bi.no

http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
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W	zależności	od	tego,	czy	czytelnik	ma	zamiar	pracować	sam,	czy	też	w	grupie,	biblioteka	ofe-
ruje	264	stanowiska	do	pracy	samodzielnej	(w	tym	130	wyposażone	w	komputery),	320	stanowisk	do	
pracy	w	grupie	(stoły	od	dwu-	do	dwunastoosobowych)	oraz	22	pokoje	czteroosobowe	i	24	sześcio-
osobowe	(zob.	fot.	11).	Wszystkie	oczywiście	z	możliwością	podłączenia	laptopa	i	dostępem	do	sieci	
bezprzewodowej.	Na	terenie	całej	biblioteki	znajduje	się	łącznie	aż	350	stanowisk	komputerowych	
(zob.	fot.	12).	Ponadto	4	pomieszczenia	(ośmio-	i	dziewięcioosobowe)	przeznaczone	są	do	pracy	ze	
sprzętem	audiowizualnym.	

Fot.	 10	Niebieskawy	 kolor	 regałów	 (wi-
doczne	 w	 głębi)	 informuje,	 że	 czytelnik	
znajduje	się	w	sektorze	„niebieskim”	
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	11	Ośmioosobowy	pokój	do	pracy
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki

Fot.	12	Fragment	sektora	„zielonego”
Źródło:	prywatne	zbiory	autorki

http://www2.bi.no
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Ta	część	biblioteki	nazywa	się	„Apple	Garden”	(„Sad	Jabłoniowy”):	

Fot.	13	Prawie	jak	w	klubie
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	14	Niewysoka	ścianka	daje	poczucie	zaciszności
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	15	Typowe	stoły...
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	16	...i	nietypowe	pufy
Źródło:	http://www2.bi.no

Fot.	17	Źródło:	http://www2.bi.no Fot.	18	Źródło:	http://www2.bi.no

http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
http://www2.bi.no
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Przyznać	trzeba,	że	zaskoczył	nas	nie	tylko	wystrój	wnętrz,	ale	też	pewne	aspekty	funkcjono-
wania	biblioteki.	Podam	tylko	kilka,	które	najbardziej	utkwiły	w	pamięci.	Najbardziej	zdumiły	mnie	
pewne	aspekty	udostępniania	zbiorów:	mimo	tak	ogromnych	zasobów,	większość	książek	dostępna	
jest	 jedynie	w	czytelni,	 a	 czas	wypożyczenia	pozostałych	wynosi	 jedynie	2	 tygodnie	 (oczywiście	 
z	możliwością	prolongaty,	o	ile	nie	czeka	na	książkę	kolejny	czytelnik).	Książki,	wyszczególnione	 
w	sylabusach,	jeżeli	w	ogóle	są	wypożyczane,	to	tylko	na	dobę.	Wypożyczaną	książkę	można	zamó-
wić	z	dostawą	do	domu,	co	kosztuje	100	koron	(ok.	50	zł).	Biblioteka	wypożycza	nie	tylko	publika-
cje,	ale	i	laptopy.

Istnieje	możliwość	zamówienia	sobie	również...	bibliotekarza	(oczywiście	nie	do	domu!).	Dzię-
ki	specjalnemu	formularzowi	na	stronie	WWW	biblioteki	(„Book	a	librarian”),	można	umówić	się	 
z	wybranym	bibliotekarzem	na	 indywidualne	konsultacje	w	celu	 znalezienia	potrzebnej	 literatury	
bądź	konkretnych	informacji.

Ciekawy	jest	także	sposób	postępowania	z	niesumiennymi	czytelnikami:	za	przekroczenie	ter-
minu	zwrotu	książki	nie	są	naliczane	żadne	opłaty;	czytelnik	ponosi	jedynie	koszt	wysyłki	upomnień	
(20	koron,	czyli	około	10	zł).	Dopiero	po	bezskutecznym	trzecim	upomnieniu	książka	uznawana	jest	za	
niezwróconą	przez	czytelnika	–	wówczas	otrzymuje	on	wezwanie	do	zapłaty	750	koron	(ok.	375	zł)	ty-
tułem	rekompensaty	za	zagubione	dzieło.	Niestosowanie	się	do	postanowień	regulaminu	grozi	utratą	
prawa	do	korzystania	z	biblioteki.

Na	terenie	placówki	umieszczone	są	stanowiska	z	kserokopiarkami,	z	których	czytelnicy	ko-
rzystają	bez	żadnych	ograniczeń;	niektóre	dokumenty	można	kopiować	gratis,	za	kserowanie	innych	
opłata	naliczana	jest	poprzez	elektroniczną	kartę	studenta.

Mimo	znacznej	 ilości	pracowników	 (28	osób)	 i	 dużej	 automatyzacji	obsługi,	 biblioteka	 jest	
nieczynna	w	niedziele.

Zdecydowanie	łagodniej	podchodzi	się	do	spraw	dyscypliny,	zarówno	pracowników,	jak	i	czy-
telników.	Na	terenie	biblioteki	(nawet	czytelni!)	nie	ma	zakazu	spożywania	napojów,	o	ile	znajdują	
się	one	w	zamykanych	butelkach	lub	metalowych	kubeczkach	z	wieczkiem.	Znajdują	się	 tu	 także	
dystrybutory	z	wodą	mineralną.	Nie	wolno	jedynie	wnosić	ani	spożywać	posiłków.	Pracownicy	–	ze-
wsząd	widoczni	dzięki	otwartym	przestrzeniom	i	przeszklonym	ścianom	–	bez	skrępowania	spoży-
wają	drobne	posiłki	(jogurt	lub	kanapka)	przy	swoich	stanowiskach	pracy,	niezależnie	od	tego,	czy	są	
sami,	czy	też	podchodzi	do	nich	czytelnik	lub	wręcz	gość	z	zagranicy.	Poczucie	„wyluzowania”	da-
wało	się	zauważyć	na	każdym	kroku	i	szokowało	nas,	Polaków,	przyzwyczajonych	do	większej	dys-
cypliny,	lecz	–	co	dziwne	–	nie	powodowało	ono	wrażenia	arogancji	czy	bałaganu,	nie	wywoływało	
jakiegokolwiek	dyskomfortu.	Uczelnia	lśni	czystością,	a	ludzie	są	wobec	siebie	życzliwi	i	uprzejmi.
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Wnioski, wzorce, refleksje

Zwiedzając	 bibliotekę	 znacznie	 większą	 od	 całej	 własnej	 macierzystej	 uczelni,	 nie	 sposób	
oprzeć	się	wrażeniu	niewyrównywalnych	dysproporcji.	Przy	całym	podziwie	dla	świetnych	rozwią-
zań	architektonicznych	czy	organizacyjnych,	przenieść	ich	się	na	polski	grunt	po	prostu	nie	da.	Ślepe	
naśladownictwo	nikomu	nie	wyszło	na	zdrowie.	Na	przykład	do	możliwości	nieograniczonego	ko-
rzystania	z	kserokopiarek	wielu	naszych	studentów	musi	jeszcze	dorosnąć.

Lecz	mimo	wszystko	wizyta	w	Oslo	nauczyła	nas	wiele.	Sporo	doświadczeń	już	przenieśliśmy	
na	grunt	naszej	uczelni,	kolejne	pomysły	czekają	na	realizację.	Przekonaliśmy	się,	że	nowoczesny	
gmach	ze	stali,	szkła	 i	betonu	(a	 taka	jest	 także	siedziba	Wyższej	Szkoły	Zarządzania	w	Gdańsku	
–	zob.	fot.	19	i	20)	nie	musi	być	odpychający,	surowy	i	zimny.	Że	w	szczegółach	nie	tylko	„siedzi	
diabeł”,	ale	może	tkwić	piękno,	ciepło,	przyjazny	klimat.	Trzeba	tylko	wczuć	się	w	sytuację	użyt-
kownika	–	co	nie	zawsze	jest	łatwe,	gdy	weźmie	się	pod	uwagę	choćby	różnicę	wieku	czy	postaw	lub	
poglądów.	

	 Wizyta	zaowocowała	projektem	rozbudowy	i	modernizacji	biblioteki	Wyższej	Szkoły	Zarzą-
dzania	w	Gdańsku,	której	konieczność	została	wymuszona	szybkim	jej	rozwojem	(zob.	fot.	21).

	 Wizualizacja	jest	już	gotowa	(zob.	rys.	3-6),	a	projekt	czeka	na	realizację.	Łączy	on	w	sobie	
super	nowoczesne	rozwiązania	sprzętowe	z	klimatem	miejsca	przyjaznego,	gdzie	warto	po	prostu	
przyjść	i	posiedzieć.

	 Utwierdziliśmy	się	także	w	przekonaniu,	że	nawet	surowy	regulamin	udostępniania	zbiorów	
czytelnicy	są	w	stanie	zaakceptować,	jeśli	towarzyszy	mu	przyjazna	atmosfera	w	bibliotece,	a	biblio-

Fot.	19	Gmach	WSZ
Źródło:	www.wsz.pl

Fot.	20	Wnętrze	uczelni
Źródło:	www.wsz.pl

http://www.wsz.pl
http://www.wsz.pl
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Fot.	21	Biblioteka	na	razie	jest	niewielka	 
i	urządzona	dość	typowo
Źródło:	www.wsz.pl

Rys.	3	Część	czytelni	z	wygodnymi	kanapami
Źródło:	opracowanie	APP	Kolor	Plus

Rys.	4	Stanowiska	do	pracy	w	grupach
Źródło:	opracowanie	APP	Kolor	Plus

Rys.	5	Stanowiska	katalogowe	z	monitorami	na	ścianie
Źródło:	opracowanie	APP	Kolor	Plus

Rys.	6	Stanowiska	do	pracy	indywidualnej
Źródło:	opracowanie	APP	Kolor	Plus

http://www.wsz.pl
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tekarze	są	życzliwi,	gotowi	do	pomocy	i	kompetentni,	a	nade	wszystko,	jeśli	mimo	owego	surowego	
regulaminu	warto	 z	 biblioteki	 korzystać	 z	 uwagi	 choćby	na	bogactwo	 jej	 zasobów.	Wdrożyliśmy	
możliwość	zgłaszania	sugestii	co	do	zakupów	książek.	Indywidualna	pomoc	studentom	funkcjono-
wała	w	naszej	uczelni	od	kilku	lat,	wizyta	w	BI	utwierdziła	nas	jednak	w	przekonaniu,	jak	ważna	jest	
to	część	naszej	działalności.

Nie	przenieśliśmy	na	nasz	grunt	zwyczaju	podjadania	podczas	pracy	–	nadal	robimy	to	w	wy-
znaczonym	czasie	 i	miejscu.	Ale	 i	 ten	widok	nas	 zainspirował:	 na	 czytelników	wypożyczających	
czy	oddających	książki	czeka	w	pobliżu	 słusznych	 rozmiarów	miska,	pełna	 smakowitych	krówek	
w	firmowych	papierkach	z	logo	WSZ.	Taki	drobiazg	potrafi	osłodzić	nawet	gorycz	uiszczania	kary	
bibliotecznej.	

Trzeba	przyznać,	że	mimo	olbrzymiej	dysproporcji	w	wielkości	obu	uczelni	i	w	rozmiarze	na-
kładów	finansowych,	przeznaczanych	na	ich	funkcjonowanie	i	rozwój	(Norwegia	jest	wszak	jednym	
z	najbogatszych	krajów	Europy),	opuszczaliśmy	Oslo	bez	większych	kompleksów.	Uczelnie	niepań-
stwowe	w	Polsce,	aby	sprostać	wymaganiom	gospodarki	rynkowej,	muszą	dbać	o	możliwie	najwyż-
szy	poziom	świadczonych	usług:	oferować	studentom	nowoczesne,	estetyczne,	dobrze	wyposażone	
gmachy,	bogate	zasoby,	wysoko	wykwalifikowaną	kadrę	dydaktyczną	i	administracyjną.	Znając	nie-
jedną	uczelnię	niepaństwową	(a	okazji	do	poznawania	dostarczają	choćby	liczne	konferencje	naszego	
środowiska),	mogę	pokusić	się	przynajmniej	o	opinię	dotyczącą	bibliotek.	Jako	ważne	elementy	skła-
dowe	instytucji	edukacyjnych	reprezentujemy	przyzwoity	europejski	poziom,	na	ogół	ograniczany	
jedynie	wysokością	finansowania.	Nie	oznacza	to	oczywiście,	że	można	popaść	w	samozadowolenie	
i	zatrzymywać	się	w	rozwoju.	Wręcz	przeciwnie:	osłabienie	jego	tempa	oznaczałoby	zaprzeczenie	
roli	biblioteki	uczelnianej.	Ale	nie	musimy	czuć	się	zaściankiem	Europy	i	śmiało	możemy	odwiedzać	
renomowane	biblioteki	–	oczywiście,	podpatrując	ciekawe	rozwiązania,	lecz	i	bez	fałszywej	skrom-
ności	opowiadając	o	naszych	własnych	pomysłach.
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Ewa Rozkosz

Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Folksonomia w kontekście umiejętności informacyjnych – wstęp do rozważań

Abstrakt:	Systemy	organizujące	zasoby	informacyjne,	jakimi	są	katalogi	biblioteczne,	konstruowane	są	z	myślą	o	odbior-
cy.	Indeksowanie,	służące	uporządkowaniu	chaosu	w	zbiorze	zgromadzonych	metainformacji,	odbywa	się	przy	pomocy	
wyspecjalizowanych	narzędzi,	jakimi	są	języki	informacyjno-wyszukiwawcze.	W	Polsce	czynność	ta	opiera	się	przede	
wszystkim	na	dwóch	językach:	JHP	BN	oraz	JHP	KABA.	Kontrola	słownictwa,	będąca	domeną	przytoczonych	narzę-
dzi,	 zapewnić	ma	 efektywność	w	 procesie	wyszukiwania.	Wykorzystanie	 leksyki	 zaczerpniętej	 z	 języka	 naturalnego	
daje	możliwość	prowadzenia	poszukiwań	przez	osoby	nieposiadające	odpowiedniego	przygotowania	teoretycznego.	Owi	
niespecjaliści	konstruują	instrukcje	wyszukiwawcze	w	sposób	niemetodyczny,	nie	znają	zasad	wyodrębniania	tematu,	bu-
dowy	rozwiniętych	haseł	przedmiotowych.	A	jednak,	rozwijana	od	najmłodszych	lat	kompetencja,	jaką	jest	umiejętność	
kategoryzacji	obiektów	w	przestrzeni,	a	w	efekcie	tworzenia	własnych	etykiet	dla	wyodrębnionych	kategorii,	pozwala	na	
odnajdywanie	źródeł	relewantnych.	Kompetencja	ta	odpowiada	źródłosłowowi	pojęcia	folksonomia.	Termin	ten	wyrasta	
z	e-przestrzeni,	a	więc	świata	wirtualnego,	uruchomionego	wraz	z	rozpowszechnieniem	globalnej	sieci	Internet.	Stoso-
wany	dla	opisania	czynności	nadawania	etykiet,	tzw.	tagów	dla	obiektów	cyfrowych	w	internetowych	serwisach	społecz-
nościowych.	W	niniejszym	referacie	postanowiono	zaadaptować	pojęcie	folksonomii	na	potrzeby	opisania	mechanizmu	
poruszania	się	użytkowników	po	bibliotecznych	systemach	informacyjno-wyszukiwawczych.

Słowa	kluczowe:	folksonomia,	języki	informacyjno-wyszukiwawcze,	użytkownicy	informacji

Otóż nie istnieje „informacja w ogóle”. Nie dość też jej adresata. Informacja 
istnieje tylko ze względu na pewien zbiór, w obrębie którego dokonuje się 
wyboru.

Stanisław	Lem, Summa Technologiae

Wstęp

	 Na	polu	postrzegania	 funkcjonuje	pewien	filozoficzny	 trywializm,	 jakim	 jest	 stwierdzenie,	
że	otaczający	nas	świat	analizować	można	na	wielu	różnych	poziomach.	Ten	najbardziej	namacalny	
z	nich	dotyczy	materialnego	wymiaru	przestrzeni,	wobec	której	można	 stosować	 takie	określenia	
jak	długość,	szerokość,	głębokość	czy	masa.	Percepcja	innych	płaszczyzn	rzeczywistości	wymaga	
przejścia	na	wyższy	poziom	abstrakcji,	na	którym	materialne	obiekty	uzyskują	formę	nowej	jakości,	
formę	symboliczną.	Jedną	z	takich	płaszczyzn	jest	język,	instrument,	który	odróżnia	człowieka	od	
przedstawicieli	 innych	gatunków.	Za	pomocą	 języka	 tworzone	 są	 rozmaite	komunikaty,	następuje	
nawiązywanie	relacji,	budowanie	społeczeństw.	Świat	języka	stanowi	swoiste	preludium	do	świata	
informacji,	określanego	też	mianem	infosfery.	Informacyjny	wymiar	rzeczywistości	często	utożsa-
miany	jest	ze	światem	cyfrowym;	w	istocie	posiada	jednak	znacznie	szersze	konotacje.	Do	dystry-
bucji	obiektów	w	 infosferze	wykorzystywane	były	 i	 są	 różne	materiały:	poczynając	od	muszelek,	
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sznurków	czy	glinianych	tabliczek,	na	papierze,	dysku	optycznym	czy	telebimach	kończąc.	Punktem	
centralnym	infosfery	jest	człowiek,	a	więc	wytwórca,	posiadacz,	dystrybutor,	krytyk	i	odbiorca	infor-
macji.	Właściwe	studium	tej	przestrzeni	zapewnia	człowiekowi	zespół	kompetencji	informacyjnych.	
Wyposażony	w	znajomość	reguł	uporządkowania	zasobów	w	systemach	agregujących	informacje,	
jak	również	umiejętność	posługiwania	się	narzędziami	dostępu,	eksploruje	ją	w	sposób	efektywny.	
Osoba	taka	określana	 jest	w	literaturze	anglojęzycznej	 jako	 information literate1,	a	więc	człowiek	
odznaczający	się	piśmiennością informacyjną.	Na	piedestale	niniejszej	piśmienności	stoi	umiejętność	
formułowania	pytań.	Ograniczając	przestrzeń	infosfery	do	systemu	informacyjno-wyszukiwawczego	
nowoczesnej	biblioteki,	umiejętność	ta	sprowadzać	się	będzie	do	konstruowania	kwerend	wpisywa-
nych	w	oknie	dialogowym	katalogu	bibliotecznego.

Pomiędzy charakterystyką wyszukiwawczą a kwerendami użytkowników

	 Jeśli	by	spersonifikować	mechanizm	wyszukiwawczy	katalogu	bibliotecznego,	to	można	po-
wiedzieć,	że	rozmowa	między	użytkownikiem	a	systemem	przypomina	ograniczoną	do	haseł	komu-
nikację	dwojga	osób,	posługujących	się	 tym	samym	językiem	narodowym,	ale	 inną	gwarą.	Mimo	
podobieństwa,	nie	zawsze	pojęcia,	które	zastosuje	jedna	ze	stron,	będą	zrozumiałe	dla	drugiej	strony	
dialogu.

	 Rekordy	 bibliograficzne,	 będące	 reprezentacjami	 fizycznych	 jednostek	 bibliotecznych,	 za-
wierają	informacje	o	treści	dokumentów,	wyrażone	w	jednym	z	języków	informacyjno-wyszukiwaw-
czych.	Najczęściej	wykorzystywane	są	do	tego	celu	języki	o	kontrolowanym	zasobie	leksykalnym.	

	 W	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Wyższej	we	Wrocławiu	charakterystyka	treściowa	sporzą-
dzona	jest	za	pomocą:

•	 JHP	KABA2,

1	Chanlin,	L.	I	Chang,	C.	(2003).	Web-Based	Library	Instruction	for	Promoting	Information	Skills.	Journal of Instructional Psychology, 
30(4),	Źródło:	http://www.questia.com/reader/printPaginator/741	[15.04.	2009].
2	Język	Haseł	Przedmiotowych	KABA	(Katalogi	Automatyczne	Bibliotek	Akademickich).

Kwerenda:	sposób	nauczania

„0”	wyników	wyszukiwania

Rys.	1.	Sytuacja	komunikacja	w	dialogu	użytkownika	z	katalogiem	bibliotecznym	(opracowanie	własne)

http://www.questia.com/reader/printPaginator/741
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•	 lokalnego	język	haseł	przedmiotowych,	opartego	na	JHP	BN3,

•	 skróconych	symboli	UKD4.

	 Naiwnością	byłoby	sądzić,	iż	użytkownicy	katalogu	zastosują	w	procesie	wyszukiwawczym	
instrukcje	w	 tychże	 językach.	Na	podstawie	obserwacji	 oraz	ustnych	zapytań	użytkowników	wy-
wnioskować	można,	 że	 prowadząc	 poszukiwania	 dokumentów	 o	 określonej	 treści,	 formułują	 oni	
kwerendy	 opierając	 się	 przede	wszystkim	na	własnym	doświadczeniu,	 bazie	 pojęciowej	 zdobytej	 
w	toku	kształcenia,	pracy	naukowej	czy	zawodowej.	

	 W	celu	pozyskania	precyzyjnej	informacji	o	formie	kwerend	wpisywanych	w	oknie	dialogo-
wym	katalogu	OPAC	przeprowadzono	ankietę	wśród	losowo	wybranych	użytkowników	Biblioteki	
DSW.	Badaniami	objęto	grupę	64	osób.	Respondentów	poproszono	o	podanie	haseł,	które	zastosowa-
liby	podczas	poszukiwań	dokumentów	na	określony	temat.	Połowa	badanych	otrzymała	kwestiona-
riusz	z	pytaniem	o	hasła	opisujące	literaturę	na	temat	metod	badań	w	pedagogice,	zadaniem	drugiej	
połowy	było	podanie	hasła	charakteryzującego	piśmiennictwo	z	zakresu	nauczania	w	klasach	1-3	
szkoły	podstawowej.	Wyniki	przedstawiono	w	postaci	chmury tagów (zob.	rys.	2-3).

	 Odpowiedzi	najczęściej	występujące	w	dużej	mierze	pokrywały	się	z	formami	dostępnymi	w	
artykule	hasła	przedmiotowego	(hasło,	odsyłacze)	lub	tylko	nieznacznie	od	nich	odstawały	(tj.	wyma-
gały	niewielkiej	modyfikacji	użytego	w	kwerendzie	wyrazu).	Wyniki	dla	pierwszego	kwestionariusza	
dają	pewien	zaburzony	obraz,	gdyż	wiele	odpowiedzi	przyporządkować	można	do	konkretnych	tytu-
łów	popularnych	i	często	wypożyczanych	z	Biblioteki	DSW	publikacji	na	temat	metodologii	badań	
pedagogicznych.

	 W	przypadku	drugiej	ankiety	najczęściej	podawana	przez	respondentów	forma	(„nauczanie	
początkowe”),	odpowiada	formie	hasła	w	JHP	KABA	oraz	w	JHP	BN.	Drugie	w	kolejności	hasło	
wpisywane	w	kwestionariuszu	(„nauczanie	zintegrowane”)	występuje	także	w	indeksie	katalogu	Bi-
blioteki	DSW	(wzorem	słownika	JHP	BN).

3	Język	Haseł	Przedmiotowych	Biblioteki	Narodowej.
4	Uniwersalna	Klasyfikacja	Dziesiętna.
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 ankieta          badania          badania ilościowe            badania jakościowe         badania nauk pedagogicznych 

badania naukowe             badania naukowe w pedagogice       badania pedagogiczne       

badania pedagogiki       badania w naukach humanistycznych      badania w naukach pedagogicznych          

badania w pedagogice             Baumann        dyskurs           edukacja           edukacja dzieci i młodzieży        

 empiryzm            jak badać w naukach pedagogicznych          literatura pedagogiczna         metodologia          

metodologia - pedagogika          metodologia badań       metodologia badań pedagogicznych 

metodologia nauk metody badań           metody badań – pedagogika                

metody badań jakościowych       metody badań pedagogicznych       metody 

badań w naukach pedagogicznych             metody badań w pedagogice             metody badawcze       

metody i techniki badań          metody ilościowe          metody jakościowe                    metodyka                   

metodyka - pedagogika               nauka             nauki pedagogiczne      

nauki pedagogiczne - badania             naukowe metody badań               opis przypadku       pedagogika          

pedagogika – metody       pedagogika – metody badań               pedagogika – rodzaje 

badań           Pilch              przeprowadzanie badań pedagogicznych     rodzaje badań       

rodzaje metod badawczych             sposoby badań pedagogicznych           techniki badań techniki 
badań pedagogicznych        

       charakterystyka nauczania                     dzieci             edukacja - szkoła podstawowa              

 edukacja wczesnoszkolna          edukacja zintegrowana             klasy 1-3               konspekt zajęć w nauczaniu 

początkowym  kształcenie w klasach 1-3     kształcenie zintegrowane    literatura kl. 1-3 sp 

metodyka nauczania początkowego nauczanie początkowe               

nauczanie w klasach 1-3 nauczanie wczesnoszkolne            nauczanie zintegrowane       

nauka i zabawa w klasach początkowych    oświata  pedagogika    pedagogika klas 1-

 pedagogika wczesnoszkolna program kształcenia   szkoła podstawowa    

szkoła podstawowa – klasy początkowe  wpływ nauczania klas 1-3           zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 

Rys.	2.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	badań	pedagogicznych	(opracowanie	własne)

Rys.	3.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	nauczania	w	klasach	1-3	szkoły	podstawowej
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	 Hasła	w	przedstawionych	chmurach	uszeregowane	są	alfabetycznie.	Rozmiar	liter	wskazuje	
na	częstotliwość	występowania	odpowiedzi	w	ankietach.	Forma	prezentacji	wyników	nie	jest	przy-
padkowa.	Respondenci	odpowiadając	na	pytanie	etykietowali	pewien	wirtualny	obiekt	–	dokument	
na	 zadany	 temat.	Wiele	 haseł	 podanych	w	 kwestionariuszach	wykazuje	 charakterystyczne	 cechy,	
zbliżone	do	internetowych	tagów:

•	 prywatne	słownictwo,

•	 wielowymiarowość,

•	 emocjonalne	nacechowanie,

•	 wysoki	stopień	subiektywizmu5.	

Czym jest folksonomia

Tagi,	inaczej	etykiety,	stanowią	wynik	folksonomii,	a	więc	społecznego	klasyfikowania	(ang.	
social classifications),	zjawiska	występującego	od	początku	trzeciego	millenium	w	serwisach	inter-
netowych.	Termin	folksonomia	(ang.	folksonomy)	to	neologizm,	który	powstał	w	wyniku	połączenia	
wyrazu	folk	(z	ang.	ludowy)	z	wyrazem	taksonomia,	inaczej	indeksowanie6.	Zastosowany	został	po	
raz	pierwszy	przez	Thomasa	Vandera	dla	nazwania	zjawiska,	polegającego	najogólniej	mówiąc	na	
nadawaniu	przez	internautów	etykiet	obiektom	cyfrowym	zamieszczonym	w	globalnej	sieci.	Utwo-
rzone	w	ten	sposób	metadane	prezentowane	są	w	specyficznym	indeksie	–	chmurze	tagów	(rys.	2-3),	
gdzie	graficznie	wyróżnione	są	etykiety	najczęściej	używane	przez	redaktorów7.	Ideą	jest	ułatwienie	
uczestnikom	komunikacji	internetowej	dotarcia	do	poszukiwanych	treści,	a	także	zmniejszenie	po-
ziomu	entropii	w	środowisku	cyfrowym.	Zawartość	etykiet	odpowiada	swobodnie	dobranym	słowom	
kluczowym.	Można	więc	mówić	o	specyficznym	języku	 folksonomii,	 jako	 języku	 informacyjnym	
stworzonym	 przez	 i	 dla	 społeczności	 internetowej.	 Sukces	 tego	 języka	 polega	 na	 jego	 prostocie.	
Uproszczenie,	a	niekiedy	nawet	banalność	etykiet	sprzyjają	ich	dostępności.	Błędne	formy	eliminuje	
mechanizm	oceny	frekwencyjności	użycia.	Pozwala	on	na	wyodrębnienie	chmury	tagów	zawierającej	
hasła	o	największej	sile,	gwarantując	tym	samym	wyższy	stopień	kompatybilności	charakterystyki	
obiektu	z	zapytaniami	użytkowników	przeszukujących	etykietowane	zasoby	serwisu	internetowego.

Co łączy folksonomię i proces tworzenia instrukcji wyszukiwawczych

	 Siła	pojedynczego	tagu	wzrasta	wraz	z	liczbą	redaktorów	stosujących	go	w	charakterystykach	
treściowych	swoich	obiektów.	Podobna	zależność	występuje	w	zapytaniach	użytkowników	katalogu	
bibliotecznego.	Najpopularniejsze	formy	kwerend	wykazują	się	najczęściej	wysokim	stopniem	rele-
5	 Roszkowski,	 M.	 (2008).	 Czym	 jest	 tagowanie?	Warsztaty Bibliotekarskie, 3-4(27-28).	 Źródło:	 http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2008/3-4/080306.htm	[15.04.	2009].	
6	Roszkowski,	M.	(2007).	Folksonomia	jako	narzędzie	społecznego	tagowania.	Warsztaty Bibliotekarskie, 4(24).	Źródło:	http://www.
pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm	[15.04.	2009].
7	Sosińska-Kalata,	B.	(2008).	Ewolucja	modeli	organizacji	wiedzy	w	systemach	organizacyjnych.	W:	E.	B.	Zybert	i	D.	Grabowska	
(Red.),	Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji (s.	113-114).	Warszawa:	Wydawnictwo	SBP.

http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/3-4/080306.htm
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2008/3-4/080306.htm
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm
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wancji,	a	więc	zgodności	instrukcji	z	charakterystyką	wyszukiwawczą	dokumentu.	

	 Kontrowersyjnym	pomysłem	wydawać	się	może	porównywanie	procesu	formułowania	zapy-
tań	użytkowników	ze	społecznościowym	klasyfikowaniem.	Niemniej	jednak	te	dwa	zjawiska	mają	
punkt	styczny,	jakim	jest	człowiek	–	niewykwalifikowany	generator	informacji,	autor	haseł	składają-
cych	się	na	kwerendy	czy	też	etykiet.	

	 W	procesie	folksonomii	jednostkowy	użytkownik	indeksując	zasób	ma	możliwość	wybrania	
dowolnej	 formy	 leksykalnej.	 Jednak	aby	uzyskać	efekt	widoczności	obiektu	w	serwisie	powinien	
umieścić	go	w	grupie	obiektów	o	podobnych	właściwościach,	zastosować	więc	wyraz	zaczerpnięty	
z	repertuaru	najpopularniejszych	etykiet.	Eksplorator	elektronicznego	katalogu	bibliotecznego	pod-
czas	konstruowania	kwerendy	uwzględnić	powinien	zasady,	jakimi	posłużył	się	indeksator,	twórca	
metadanych.	Jedną	z	czołowych	zasad	jest	standaryzacja;	porządkuje	ona	słownik	i	opisane	przy	jego	
pomocy	zasoby,	przyczyniając	się	jednocześnie	do	obniżenia	adekwatności	niektórych	form	języka	
informacyjno-wyszukiwawczego	w	stosunku	do	form	języka	naturalnego8.	

	 Obie	sytuacje	wymagają	umiejętności	informacyjnych	związanych	z	konceptualizacją	dzia-
łań,	 które	 uwzględnią	 kontekst,	w	 jakim	występuje	 bądź	występować	 będzie	 informacja.	 Poniżej	
przedstawiam	propozycje	konceptualizacji	do	zastosowania	przez	różne	grupy	użytkowników:

1.	W	folksonomii:

•	 określenie	celu	działań	(np.	pozycjonowanie,	uporządkowanie,	ukrycie,	identyfikacja),

•	 ogląd	obiektu,

•	 werbalizacja	atrybutów	obiektu,

•	 zapoznanie	się	z	budową	bazy,	w	której	obiekt	zostanie	zamieszczony	(zaetykietowany),

•	 wybór	etykiet	–	realizacja.

2.	W	dialogu	z	systemem	bibliotecznym:

•	 określenie	potrzeb	informacyjnych	(celu	wyszukiwania),

•	 analiza	tematu	poszukiwanego,	

•	 werbalizacja	atrybutów	obiektu	(dokumentu)	poszukiwanego,

•	 stworzenie	artykułu	roboczego	(sieci	form	językowych,	na	które	składać	się	będą	poszukiwa-
ny	temat	i	tematy	pozostające	do	niego	w	różnych	relacjach)

•	 werbalizacja	kwerendy	–	realizacja.

  
8	 Sacharnyj,	L.	V.	 (1989).	 Struktury	 kojarzeniowe	w	 języku	naturalnym	 i	 języku	 informacyjno-wyszukiwawczym	 (na	 przykładzie	
języka	haseł	przedmiotowych).	Zagadnienia Informacji Naukowej, 9,	87-88.



Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich INSTYTUCJE

55

	 Na	podstawie	powyższych	propozycji	wyłonić	można	dwie	podstawowe	kategorie	umiejętno-
ści	informacyjnych:	językowe	i	techniczne.	Pierwsza	dotyczy	kompetencji	budowanych	od	dziecka,	
a	więc	tzw.	bogactwa	języka,	jakim	posługuje	się	człowiek	na	co	dzień.	Umiejętność	ta	pozwala	na	
swobodną	werbalizację	potrzeb	informacyjnych,	znajdywanie	ekwiwalentów	słownych	bądź	wyra-
zów,	pozostających	w	pewnej	relacji	semantycznej	do	tematu	poszukiwanego.	Kategoria	druga	kon-
centruje	się	na	znajomości	reguł	tworzenia	charakterystyki	wyszukiwawczej	dokumentu,	funkcjono-
wania	serwisów,	w	których	treści	podlegają	procesowi	społecznego	klasyfikowania.	Dotyczy	również	
praktycznej	wiedzy	o	dialogu	pomiędzy	człowiekiem	a	komputerem,	a	zatem	o	budowie	i	zasadach	
działania	interfejsu	w	stosowanych	systemach.	

Refleksje

	 Pod	koniec	pierwszej	dekady	21.	wieku	 jedną	z	umiejętności,	 jaką	powinni	odznaczać	się	
użytkownicy	systemów	agregujących	informacje,	jest	efektywne	wyszukiwanie	rekordów	w	tychże	
systemach.	Istotna	jest	również	wiedza,	zdobywana	w	procesie	wieloletniej	edukacji,	która	pozwalać	
ma	na	czynne	uczestnictwo	w	infosferze,	na	samodzielność	wyszukiwawczą	i	krytyczne	podejście	
do	owoców	wyrastających	na	gruncie	przestrzeni	informacyjnej.	Być	może	pokolenie	Google	z	mo-
mentem	wkroczenia	w	etap	edukacyjnej	samodzielności	takimi	cechami	będzie	się	odznaczać.	Póki	
jednak	użytkownicy	systemów	organizujących	informacje	nie	zawsze	potrafią	radzić	sobie	z	jego	ob-
sługą,	niezbędny	jest	przewodnik,	pracownik	informacji,	bibliotekarz	pełniący	rolę	translatora	języka	
systemu	na	język	codzienności.
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Aleksandra Marciniak

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 

Wykorzystanie ICT oraz technologii kształcenia na odległość  
do zaspokajania potrzeb informacyjnych studentów

Abstrakt:	Rozwój	technologii	informacyjnych	stawia	przed	tradycyjną	biblioteką	uczelnianą	wyzwania	sprostania	wyma-
ganiom	i	potrzebom	coraz	większej	liczby	użytkowników,	którym	przestają	wystarczać	standardowe	nośniki	informacji.	
Ich	oczekiwania	to	szybka,	sprawna	obsługa,	a	także	wymóg	dostępu	do	zasobów	edukacyjnych	placówki	24	godziny	na	
dobę,	7	dni	w	tygodniu.	Zaspokojenie	takich	potrzeb	możliwe	jest	poprzez	wykorzystanie	Internetu	w	organizacji	biblio-
teki	i	–	co	za	tym	idzie	–	digitalizacja	jej	zbiorów,	w	tym	także	szkoleń	bibliotecznych.	Celem	artykułu	jest	wykazanie	
przydatności	stosowania	technologii	informacyjnych,	w	tym	e-learningu,	w	pracy	biblioteki.	Komparatystyka	zalet	oraz	
wad	zdalnego	nauczania	posłuży	skonstruowaniu	standardów	szkolenia	bibliotecznego	on-line.	Źródła	danych	stanowią	
ankiety	przeprowadzone	wśród	uczestników	tradycyjnego	szkolenia	bibliotecznego,	które	odbyło	się	na	początku	roku	
akademickiego	2008/2009	w	Wyższej	Szkole	Pedagogicznej	w	Łodzi.	Dodatkowo	zaprezentowane	i	zanalizowane	zosta-
ły	wypowiedzi	studentów	zamieszczone	na	forach	internetowych	polskich	uczelni.	

Słowa	kluczowe:	e-learning,	ICT,	komunikacja	za	pośrednictwem	Internetu,	potrzeby	informacyjne,	szkolenie	użytkow-
ników	bibliotek,	szkolenie	on-line,	wirtualizacja	bibliotek

Wprowadzenie

	 Dynamicznie	zmieniający	się	rynek	potrzeb	edukacyjnych,	postępująca	digitalizacja	w	społe-
czeństwie,	nowe	priorytety	na	globalnym	rynku	edukacyjnym,	rozwój	gospodarki	oparty	na	wiedzy	
to	procesy	które	warunkują	nowe	podejście	do	uczącego	się	w	szeroko	rozumianym	procesie	kształ-
cenia.	Wykorzystywanie	ICT1	w	edukacji	to	już	nie	idea,	wyzwanie,	ale	konieczność.	

	 Jedną	z	nowoczesnych	metod	kształcenia	z	wykorzystaniem	ICT	jest	e-learning,	którego	za-
sadność	wykorzystania	w	bibliotekach	akademickich	zostanie	wykazana	w	niniejszym	tekście.	Poza	
teoretycznymi	założeniami	zaprezentowane	zostaną	również	wyniki	własnych	badań	ankietowych,	
dotyczące	wykorzystania	 ICT	w	bibliotece	oraz	poddane	analizie	wypowiedzi	uczestników	forów	
internetowych,	dotyczące	szkoleń	bibliotecznych.	Aby	jednoznacznie	naświetlić	wartość	kształcenia	
zdalnego,	wypunktowano	argumenty	za	i	przeciw	wprowadzeniu	tej	idei	w	praktyce	bibliotekarskiej.	
Prezentowany	tekst	jest	rezultatem	prac	koncepcyjnych,	prowadzonych	obecnie	w	Wyższej	Szkole	
Pedagogicznej	w	Łodzi,	z	uwagi	na	planowane	wprowadzenie	obligatoryjnych	szkoleń	bibliotecz-
nych	on-line	dla	studentów	od	roku	akademickiego	2009/2010.
1	 ICT	 (Information	 and	 Communication	 Technologies,	 Technologie	 informacyjno-komunikacyjne)	 –	 wszelkie	 działania	 związane	 
z	produkcją	i	wykorzystaniem	urządzeń	telekomunikacyjnych	i	informatycznych	oraz	usług	im	towarzyszących,	a	także	gromadzenie,	
przetwarzanie,	 udostępnianie	 informacji	 w	 formie	 elektronicznej	 z	 wykorzystaniem	 technik	 cyfrowych	 i	 wszelkich	 narzędzi	
komunikacji	elektronicznej.	
Technologie	informacyjno-komunikacyjne.	(b.d.).	Źródło:	http://www.lawp.lubelskie.pl	/pdf/ict_definicja.pdf	[06.05.2009].

http://www.lawp.lubelskie.pl
ict_definicja.pdf
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Przegląd definicji e-learningu

Zdefiniowanie	pojęcia	e-learning	przysparza	pewnych	trudności.	W	literaturze	odnajdujemy	
bowiem	wiele	definicji,	traktujących	ten	termin	bardzo	wąsko	lub	bardzo	szeroko.	Najprościej	można	
powiedzieć,	że	„e-learning	to	wszelkie	działania	wspierające	proces	szkolenia,	wykorzystujące	tech-
nologie	informatyczne”2.	

	 Dla	uściślenia	terminu	poniżej	zestawiono	podstawowe	elementy	metody	e-learningu3:

1. Wirtualne	 środowisko	 kształcenia	 –	 platforma	 kształcenia	 zdalnego,	 która	 wyposażona	 jest	 
w	elementarne	narzędzia,	zapewniające	pełną	interakcję	użytkowników	szkolenia	i	osoby	szkolą-
cej,	umożliwia	indywidualny	dostęp	do	materiałów	dydaktycznych.

2. Narzędzia,	które	pozwalają	na	przygotowywanie	szkoleń	osobom,	nieposiadającym	wykształce-
nia	informatycznego.

3. Treść	szkolenia	dostarczana	jest	użytkownikowi	poprzez	platformę	kształcenia	zdalnego	w	posta-
ci	interaktywnego	i	multimedialnego	contentu4.

4. Systemy	oceniania	i	raportowania,	istotne	z	punktu	widzenia	tak	osoby	szkolącej,	jak	i	szkolo-
nej.	Platformy	kształcenia	zdalnego	wyposażone	są	w	system	oceniania	i	samooceniania.	System	
raportowania	automatycznie	rejestruje	uczestników	na	szkoleniu,	umożliwia	śledzenie	postępów	
oraz	historię	logowań	do	platformy	kształcenia	zdalnego.	

5. Praca	w	wirtualnym	środowisku	kształcenia,	która	możliwa	jest	poprzez	następujące	narzędzia	
aktywizujące	uczestników:	tablice	ogłoszeń,	fora	dyskusyjne,	czaty,	videokonferencje,	wewnętrz-
ne	systemy	poczty	elektronicznej,	wewnętrzne	systemy	komunikacji	z	moderatorem	platformy.

6. Komunikowanie	się	użytkowników	szkolenia	z	prowadzącymi	następuje	za	pomocą	poczty	elek-
tronicznej	lub	forum	–	w	trybie	asynchronicznym	oraz	za	pomocą	czatu	–	w	trybie	synchronicz-
nym.	

	 E-learning	jest	zatem	metodą	umożliwiającą	budowanie	umiejętności	i	transferu	wiedzy.	Nie	
można	 jednak	 tej	metody	 postrzegać	w	 dydaktycznych	 kategoriach	właściwych	 dla	 tradycyjnego	
szkolenia.	Innowacja	e-learningu,	jako	metody	kształcenia,	polega	na	nowatorskim	podejściu	do	pro-
cesu	nauczania/szkolenia.	
2	Hyla,	M.	(2007). Przewodnik po e-learningu.	Kraków:	ABC	a	Wolters	Kluwer	business,	s.	19.
3	Szabłowski,	S.	(2009).	E-learning dla nauczycieli. Rzeszów:	FOSZE,	s.	18.	
4 Content e-learningowy	–	 jednostka	szkoleniowa	w	pełni	 interaktywna	 i	samodzielna	zapisana	w	standardzie	SCORM.	Może	być	
pojedynczym	 szkoleniem	 samym	 w	 sobie	 lub	 elementem	 większego	 szkolenia,	 składającego	 się	 z	 kliku	 contentów.	 Zazwyczaj	
struktura	contentu	zawiera	w	sobie:	wprowadzenie	do	tematyki,	główną	treść	tematyki,	treści	uzupełniające,	ćwiczenia	aktywizujące	 
i	utrwalające	wiedzę,	case study	oraz	test	końcowy.	
Brzostek-Pawłowska,	 J.	 (2007).	 Rola	 metadanych	 w	 upublicznianiu,	 promocji	 i	 interoperacyjności	 e-kontentu.W:	M.	 Dąbrowski	 
i	M.	 Zając	 (Red.),	E-edukacja.net : materiały z III ogólnopolskiej konferencji „Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie 
wyższym” (s.	187-196).	Warszawa:	Fundacja	Promocji	i	Akredytacji	Kierunków	Ekonomicznych.	Źródło:	http://www.e-edukacja.net/
trzecia/e-edukacja_3.pdf	[06.02.2009].

E-edukacja.net
http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf
http://www.e-edukacja.net/trzecia/e-edukacja_3.pdf


Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich INSTYTUCJE

59

Serwis internetowy biblioteki jako popularyzacja idei ICT na przykładzie Biblioteki Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi

	 W	listopadzie	2008	roku	został	uruchomiony	nowy	serwis	 internetowy	Biblioteki	Wyższej	
Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi.	Do	 tego	momentu	wszelkie	 informacje	 dotyczące	książnicy	były	
zamieszczane	na	podstronie	głównego	portalu	uczelni,	co	zmuszało	do	ograniczania	się	wyłącznie	do	
tych	najbardziej	podstawowych.	

Nowa	witryna	 (www.biblioteka.wsp.lodz.pl)	 daje	 szerokie	 spektrum	możliwości:	 poza	 za-
mieszczaniem	oczywistych	komunikatów	(dane	teleadresowe,	lokalizacja,	godziny	otwarcia,	warun-
ki	zapisu	do	biblioteki)	możliwe	jest	swobodne	zamieszczanie	informacji	na	temat	funkcjonowania	
książnicy	na	kolejnych	podstronach	serwisu.	W	dziale	„Aktualności”	społeczność	akademicka	po-
wiadamiana	 jest	 o	 nowinkach,	 związanych	 z	 działalnością	 placówki	 (np.	 o	 akcjach	 promujących	
czytelnictwo,	 o	 współpracy	 z	 innymi	 instytucjami,	 a	 także	 o	 nowych	 zasadach,	 obowiązujących	 
w	Bibliotece	WSP).	Na	początku	każdego	miesiąca	na	stronie	głównej	serwisu	pojawia	się	lista	pu-
blikacji,	które	włączono	do	zbiorów	w	miesiącu	poprzednim.

Dynamicznie	zmieniającą	się	częścią	portalu	jest	dział	„Kącik	kultury”,	w	którym	użytkow-
nicy	 informowani	 są	 o	 imprezach,	 nad	 którymi	 patronat	 sprawuje	Wyższa	 Szkoła	 Pedagogiczna	 
w	Łodzi	oraz	o	ciekawych	wydarzeniach,	organizowanych	przez	instytucje	partnerskie.	Niedawno	na	
stronie	głównej	pojawiła	się	sonda,	w	której	respondenci	proszeni	są	o	wybranie	najbardziej	atrak-
cyjnej	formy	imprezy,	która	mogłaby	być	zorganizowana	na	uczelni.	Do	wyboru	są	pokazy	filmowe	
(obecnie	w	sondażu	wysunęły	się	na	prowadzenie),	spotkania	z	ludźmi	nauki,	spotkania	autorskie,	
kluby	dyskusyjne,	wieczory	poetyckie.

Ważnymi	częściami	serwisu	są:	ankieta	użytkownika,	która	ma	za	zadanie	sprawdzenie	po-
ziomu	satysfakcji	użytkowników	z	naszych	usług,	okienko	służące	do	wysuwania	propozycji	zakupu	
określonej	publikacji,	oraz	katalog	OPAC	(ang.	On-line Public Access Catalogs,	katalog	powszech-
nego	dostępu).	Czytelnicy	zachęcani	są	do	samodzielnego	korzystania	z	bazy	rekordów,	a	obecnie	
popularyzuje	 się	możliwość	 rezerwowania	materiałów	 bibliotecznych	 on-line.	Opinie	 środowiska	
akademickiego	na	temat	katalogu	OPAC	są	mieszane:	jedni	uznają	go	za	czynnik	znacznie	uspraw-
niający	pracę,	inni	wciąż	przejawiają	opory	związane	z	samodzielnym	wyszukiwaniem	informacji.	

Ze	strony	internetowej	można	również	czerpać	informacje	o	historii	biblioteki,	jej	zbiorach,	
aktualnej	kadrze,	cenach	usług	dodatkowych.	Przydatny	z	punktu	widzenia	użytkownika	jest	dział	
„Do	pobrania”,	w	którym	zamieszczamy	wykazy	bibliograficzne,	formularze	i	dokumenty	wewnętrz-
ne	uczelni,	a	także	informacje	dotyczące	innych	bibliotek	regionu.	W	zakładce	„Linki”	polecane	są	
ciekawe	strony	WWW,	związane	z	pedagogiką.	Wkrótce	zamieszczane	tam	będą	odsyłacze	do	stron	
WWW	instytucji,	współpracujących	z	Wyższą	Szkołą	Pedagogiczną	w	Łodzi.	

Aby	nie	pozostawić	potrzebujących	pomocy	internautów	samym	sobie,	powstał	dział	„FAQ”	

file:///G:/PRACE/p.r.a.c.e/WYDAWNICTWO_Dswe/EBOOK_BIBLIOTEKI/POP/www.biblioteka.wsp.lodz.pl


Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich INSTYTUCJE

60

(ang.	Frequently Asked Questions,	zbiór	często	zadawanych	pytań),	w	którym	znajdują	się	informacje	
dla	osób,	trafiających	do	biblioteki	po	raz	pierwszy.	Wyjaśniono	tam	zasady	korzystania	z	zasobów	
i	katalogu	OPAC,	zamieszczono	odpowiedzi	na	pytania,	z	którymi	użytkownicy	zwracają	się	do	bi-
bliotekarzy	bezpośrednio	lub	drogą	elektroniczną.

Chociaż	serwis	internetowy	Biblioteki	WSP	działa	zaledwie	nieco	ponad	pół	roku,	już	teraz	
zauważalne	są	pozytywne	skutki	 jego	funkcjonowania.	Wielu	nowych	czytelników	przychodzi	do	
książnicy	z	pewną	wiedzą	na	temat	jej	funkcjonowania,	po	uprzednim	zapoznaniu	się	z	regulaminem.	
Ponadto	dzięki	 serwisowi	 instytucja	postrzegana	 jest	 jako	 rozwijająca	 się,	 idąca	 z	duchem	czasu.	
Zespół	bibliotekarzy	dokłada	wszelkich	starań,	aby	informacje	zamieszczane	na	stronie	były	zawsze	
aktualne,	dlatego	zmiany	wprowadzane	są	kilka	razy	w	tygodniu.	

Dzięki	ankiecie	badającej	poziom	satysfakcji	użytkowników,	zgromadzono	pewne	informacje	
zwrotne,	dotyczące	funkcjonowania	Biblioteki	WSP.	Poniżej	w	tabelach	zestawiono	wybrane	zmien-
ne	poddane	badaniu.	

Tab.	1.	Poziom	satysfakcji	użytkowników	z	informacji	zamieszczanych	w	serwisie	internetowym	Biblioteki	Wyższej	Szkoły	Pedago-
gicznej	w	Łodzi.

Ocena informacji zamieszczanych za stronie biblioteki
Odpowiedź Liczba osób Procent odpowiedzi
Przydatne 90 75%
Mało	przydatne 9 07,5%
Nie	mam	zdania 21 17,5%
Razem 120 100%

Tab.	2.	Ocena	darmowego	dostępu	do	Internetu	oraz	serwisu	WWW	Biblioteki	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi	dokonana	przez	
jej	użytkowników.

Ocena darmowego dostępu do Internetu oraz serwisu WWW Biblioteki Wyższej Szkoły  
Pedagogicznej w Łodzi w skali od 1 ( bardzo źle ) do 5 ( bardzo dobrze)

Usługa Liczba punktów Liczba osób Procent odpowiedzi

Bezpłatny	dostęp	do	
Internetu

1	p. 0 0%
2	p. 2 1,7%
3	p. 2 1,7%
4	p. 21 17,5%
5	p. 95 79,1%
Razem 120 100%

Strona	WWW	 
Biblioteki	WSP

1	p. 2 1,7%
2	p. 4 3,3%
3	p. 16 13,3%
4	p. 32 26,7%
5	p. 66 55%
Razem 120 100%
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Tab.	3.	Atrybuty	bibliotek	najbardziej	cenione	przez	użytkowników.	

Atrybuty bibliotek najbardziej cenione przez użytkowników
Odpowiedź Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Dostępność	do	Internetu 68 18,9%

Pomoc	personelu	w	rozwiązywaniu	proble-
mów 54 15%

Dostępność	odpowiednich	zbiorów 47 13,1%
Szeroki	zakres	usług	dodatkowych 41 11,4%

Dostęp	do	katalogu	biblioteki	przez	 
Internet 38 10,6%

Kompetentna	obsługa 33 9,2%
Miłą	atmosferę,	estetyczne	wnętrze 31 8,6%
Przystępne	godziny	otwarcia 27 7,5%
Dostęp	do	publikacji	elektronicznych 11 3,1%
Przejrzyste	zasady	korzystania	ze	zbiorów 9 2,6%
Razem 359 100%

	 Można	stwierdzić,	że	strona	internetowa	Biblioteki	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi	
cieszy	się	dużym	zaufaniem	wśród	użytkowników	–	aż	90%	ankietowanych	uznało	informacje	tam	
zamieszczane	za	przydatne,	natomiast	55%	osób	przyznało	portalowi	maksymalną	liczbę	punktów,	 
a	26,7%	oceniło	ją	dobrze.	Niemalże	wszyscy	ankietowani	są	usatysfakcjonowani	bezpłatnym	dostę-
pem	do	Internetu,	oferowanym	przez	placówkę.

	 Celem	ankiety	było	 również	 sprawdzenie,	 co	 środowisko	 akademickie	uznaje	 za	 najwięk-
szy	atut	bibliotek.	Okazuje	się,	że	najwyżej	ceniony	jest	dostęp	do	Sieci	Word	Wide	Web	(18,9%	
respondentów)	oraz	pomoc	personelu	w	rozwiązywaniu	napotkanych	problemów	(15%	responden-
tów).	Cieszy	fakt,	że	czynnik	ludzki	nadal	jest	pożądany.	Kolejne	pozycje	w	hierarchii	zajęły	dostęp-
ność	odpowiedniego	zasobu	zbiorów	(13,2%	odpowiedzi)	oraz	szeroki	zakres	usług	dodatkowych	
(11,4%).

Komunikacja za pośrednictwem Internetu

	 Kompetencja	komunikowania	się	ma	kluczowe	znaczenie	w	procesie	kształcenia,	jest	pod-
stawową	ludzkich,	kulturowych	i	społecznych	czynności	życiowych.	Badacze	odnajdują	w	definicji	
komunikacji	trzy	znaczenia:	komunikacja	jako	przekaz	informacji,	jako	wspólnota	i	jako	uczestnic-
two.	W	literaturze	przedmiotu	ogólny	model	szkolenia,	nie	tylko	e-learningowego,	ale	i	tradycyjnego	
zawiera	trzy	podstawowe	elementy:

•	 odbiorcę	przekazu	(osoba	szkolona),

•	 nadawcę	przekazu	(osoba	szkoląca),
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•	 sposób	komunikacji	(kanał	i	mechanizmy	przekazu)5.	

Z	punktu	widzenia	odbywających	się	w	wirtualnym	środowisku	szkoleń,	skoncentrujemy	się	
na	występujących	w	edukacji	medialnej	dwóch	definicjach	komunikacji:

1. Model nadawca – odbiorca,	w	którym	komunikacja	pełni	funkcję	przekazywania	informacji.	
W	tym	przypadku	określona	jest	jako	proces, dzięki któremu informacja jest przekazywana od 
nadawcy do odbiorcy.	Odbiorca	musi	mieć	specyficzne	oczekiwania	w	stosunku	do	nadawcy,	
w	związku	z	treścią	i	formą	komunikatu	lub	informacji.	Nadawca	musi	wyjść	naprzeciw	ocze-
kiwaniom	odbiorcy.	Na	specyficzną	formę	komunikatów	składa	się	język,	obraz	i	dźwięk.

2. Model komunikacji jako interakcji przekazywanej symbolicznie ma	 wiele	 wariantów.	
Nadawca	i	odbiorca	działają	na	podstawie	symboli	lub	kodów,	których	znaczenia	są	wszystkim	
ogólnie	znane.	Stąd	komunikacja	w	tym	modelu	jest	interakcją	za	pomocą	symboli.	Odbiorca	
i	nadawca	działają	na	podstawie	odczytywanych	znaczeń,	które	nadawane	są	podczas	kulturo-
wych	i	społecznych	interakcji,	względnie	się	z	nich	wywodzą.	

	 Analogicznie	do	modeli	komunikacyjnych	można	sformułować	modele	kompetencji	w	tym	
zakresie.

Kompetencje komunikacyjne	oznaczają,	że	ludzie,	poprzez	mowę	i	inne	środki	wyrazu,	mogą	przy-
swajać	sobie	 rzeczywistość	 i	zmieniać	 ją	w	sposób	 twórczy.	Nabywanie	kompetencji	 językowych	
obejmuje	także	przyswajanie	języka	nowych	mediów,	zarówno	przez	osobę	szkolącą,	jak	i	szkoloną6.	

W	przypadku	prowadzenia	zajęć	on-line	mamy	do	czynienia	z	przeniesieniem	tradycyjnych	dys-
kusji	do	środowiska	Word	Wide	Web,	dlatego	warto	jeszcze	przed	rozpoczęciem	zajęć	wprowadzić	
pewne	zasady,	dotyczące	sfery	 językowej.	W	tym	celu	 tworzy	się	 tzw.	netykietę	 (ang.	netiquette),	
czyli	zbiór	reguł	przyzwoitego	zachowania	w	Internecie.

	 Przy	porozumiewaniu	się	w	środowisku	wirtualnym	swoje	emocje	możemy	wyrażać	jedynie	
poprzez	użycie	liter	i	znaków	wpisywanych	z	klawiatury.	Nie	widzimy	twarzy	rozmówcy,	gestów,	
nie	słyszymy	tonu	głosu.	Jak	więc	wyrazić	swoje	emocje	na	piśmie,	tak	by	dla	wszystkich	było	zro-
zumiałe,	co	czujemy,	a	dodatkowo	tak,	abyśmy	nie	musieli	o	tym	pisać	przez	kilka	linijek?	Dobrym	
rozwiązaniem	jest	stosowanie	tzw.	emotikonów (nazwa	pochodzi	od	połączenia	angielskich	wyrazów	
emotion i ikon),	nazywane	także	w	polskim	Internecie	buźkami,	uśmieszkami.	Tworzywem	emoti-
konów	są	wszystkie	znaki	znajdujące	się	na	klawiaturze	komputerowej.	Głównym	ich	zadaniem	jest	
ukazanie	 niewidzialnego	 kontekstu	wypowiedzi,	 oddanie	 aktualnego	 nastroju	 bądź	 kondycji	 psy-
chicznej	nadawcy,	co	pomaga	uniknąć	nieporozumień7.	

5	Hyla,	M.	(2007).	Dz.	cyt.,	s.	52-55.
6	Kron,	F.	W.	i	Sofos,	A.	(2008).	Dydaktyka mediów. Gdańsk:	Gdańskie	Wydawnictwo	Psychologiczne,	s.	47-52.
7	Maliszewska,	A.	(2002).	Wirtualna	buźka.	Modyfikująca	rola	znaków	graficznych	w	komunikacji	internetowej.	W:	K.	Michlewski	
(Red.),	Tekst w mediach	(s.	151).	Łódź:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Łódzkiego.
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Internet	dąży	do	maksymalnie	skondensowanego	i	precyzyjnego	przekazu.	Trzeba	tu	szyb-
ko	„przelać	swoje	myśli	na	monitor”,	by	rozmowa	wirtualna	przypominała	tę	twarzą	w	twarz.	Nie	
wszyscy	użytkownicy	mają	wystarczająco	„szybkie	palce”,	dlatego	na	stałe	zadomowiły	się	tu	liczne	
skróty.	Przykładem	jest akronim,	czyli	wyraz	lub	skrót	bez	kropki,	utworzony	z	pierwszych	liter	lub	
pierwszych	głosek	wyrazów,	tworzących	zwykle	jakąś	nazwę8.

Wyłoniła	się	pewna	podgrupa	skrótów,	bazująca	na	fonetyce.	Tutaj	znajdą	się	również	przede	
wszystkim	angielskie	zwroty.	Przykładem	może	być	zestawienie	znaków	4U,	 rozszyfrowywanych	
jako	angielskie	wyrażenie	for you,	tłumaczone	jako	dla ciebie.	Innym	sposobem	kondensacji	tekstu	
jest	zapisywanie	liczby	3	w	miejscu	sylab	takich	jak	trzy-,	w	zwrocie	trzymaj się9,	albo	stosowanie	
litery	q	dla	zastąpienia	sylaby	-ku-	lub	-kłu-10.	

Warto	jeszcze	przed	rozpoczęciem	szkoleń	on-line	ustalić	z	uczestnikami	zasady	dotyczące	
języka	pisanych	tekstów.	Jeśli	koordynator	kursu	zgodzi	się	na	stosowanie	emotikonów	bądź	skró-
tów,	powinien	zadbać	o	to,	by	były	one	jednoznacznie	rozumiane	przez	wszystkich	interlokutorów.	
Najlepszym	rozwiązaniem	byłoby	stworzenie	swoistego	słownika	symboli,	który	mógłby	być	syste-
matycznie	uzupełniany	i	ulepszany	w	trakcie	szkoleń.

Wady i zalety wykorzystania e-learningu w pracy biblioteki

Wirtualne	środowisko	uczenia	się	różni	się	od	tradycyjnego.	Digitalizacja	dotyczy	nie	tylko	
użytkowników,	relacji	międzyludzkich,	ale	i	ludzkich	interakcji	i	komunikacji.	Wirtualne	środowi-
sko	uczenia	się/nauczania	zyskuje	na	popularności	i	coraz	chętniej	wykorzystywane	jest	jako	proces	
wspomagający	zdobywanie	wiedzy	i	umiejętności	na	prawie	każdym	szczeblu	edukacji.	Biblioteka	
powinna	wspierać	ten	proces,	o	czym	pisze	Maria	Próchnicka:	

„Zwiększenie	roli	bibliotek	w	rozwoju	umiejętności	wyszukiwania	i	korzystania	z	infor-
macji	przez	studentów	zdalnych	wymaga	większej	aktywności	bibliotek	w	pozyskiwaniu	
tej	grupy	użytkowników.	Dotyczy	to	nie	tylko	bibliotek	akademickich,	ale	także	bibliotek	
publicznych,	 często	najbliższych	miejscu	 zamieszkania	 studenta.	W	celu	 zaspokajania	
potrzeb	informacyjnych	studentów	zdalnych,	biblioteki	powinny	rozwijać	usługi	 infor-
macyjne	świadczone	na	odległość	(np.	budować	regionalne	serwisy	informacji	o	zbiorach	
i	warunkach	dostępu	do	nich)”11.

	 Mimo	że	e-learning	wydaje	 się	ciekawą	 formą	prowadzenia	 szkoleń	bibliotecznych,	przed	
opracowaniem	ich	elektronicznych	wersji,	należy	rozważyć	słabe	i	mocne	strony	tego	typu	kształ-

8	Markowski,	A.	(Red).	(2002).	Nowy słownik poprawnej polszczyzny.	Warszawa:	PWN,	s.	11.
9	Karczmarek,	M.	 (2002).	Specyfika	 językowa	 i	graficzna	krótkich	wiadomości	 tekstowych	 (SMS-ów).	W:	K.	Michlewski	 (Red.),	 
Dz.	cyt.,	s.	129.	
10	Gut,	D.	(1999).	Piszę,	więc	jestem.	O	języku	Internetu.	Polska Sztuka Ludowa. Konteksty,	½,	165.
11	Próchnicka,	M.	(2003).	Zachowania	informacyjne	osób	uczestniczących	w	kształceniu	na	odległość.	W:	M.	Kocójowa	(Red.),	Edukacja 
na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie (s.	132).	Kraków:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego.
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cenia,	uwzględniając	specyfikę	instytucji,	grona	odbiorców.	Daje	 to	możliwość	uniknięcia	błędów	 
i	przewidzenia	potencjalnych	problemów.	Poniżej	zestawione	zostały	wady	i	zalety	szkoleń	biblio-
tecznych	on-line,	które	obecnie	są	rozważane	w	Wyższej	Szkole	Pedagogicznej	w	Łodzi,	przygoto-
wującej	się	do	wprowadzenia	e-learningu	w	bibliotece.

Argumenty za i przeciw – z punktu widzenia odbiorcy szkolenia12

Korzyści:

•	 dowolny	termin	i	miejsce	udziału	w	szkoleniu,

•	 dowolne	tempo	przyswajania	wiedzy	i	umiejętności,

•	 brak	skrępowania	spowodowanego	obecnością	innych	osób	i	osoby	szkolącej,

•	 możliwość	wizualizacji	omawianych	zagadnień	(prezentacja	sposobów	wyszukiwania	infor-
macji	elektronicznych),

•	 pełna	aktywizacja	odbiorcy,

•	 możliwość	wybrania	 dogodnych	 dla	 odbiorcy	warunków	 zewnętrznych	 (brak	 zakłóceń	 ze	
strony	otoczenia),

•	 jednolita	forma	przekazu	treści	–	niezależna	od	osoby	prowadzącej	szkolenia,

•	 możliwość	 dostosowania	 szkolenia	 do	 potrzeb	 osób	 niepełnosprawnych	 (wersja	 audio	 dla	
osób	niedowidzących),

•	 możliwość	wielokrotnego	powracania	do	treści	szkoleń,

•	 dostępność	szkoleń	dla	wszystkich	–	nie	 tylko	dla	studentów	pierwszego	roku,	a	 także	dla	
osób	spoza	szkoły	i	przyszłych	studentów,

•	 obniżenie	lęku	przed	biblioteką	(library anxiety),

•	 polisensoryczność	–	oddziaływanie	na	wiele	zmysłów	człowieka,

12	 Grygorowicz,	A.	 i	 Kraszewska,	 E.	 (2006).	 Szkolenie	 biblioteczne	 on-line	 jako	 nowoczesna	 forma	 zajęć	 dla	 studentów	 I	 roku	
Akademii	Medycznej	w	Gdańsku.	W:	25. Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników 
naukowej informacji medycznej – koncepcje i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku.	 Warszawa:	
Stowarzyszenie	Bibliotekarzy	Polskich,	Komisja	Wydawnictw	Elektronicznych,	Redakcja	„Elektronicznej	Biblioteki”.	Źródło:	http://
www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php	[22.08.2012];	Śniechowska-Karpińska,	A.	(2006).	
E-learning	jako	jedna	z	metod	edukacji	użytkowników	bibliotek	naukowych	i	bibliotekarzy	oraz	element	promocji	biblioteki.	W:	25. 
Jubileuszowa Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych. Kształcenie użytkowników naukowej informacji medycznej – koncepcje 
i doświadczenia. Lublin-Kazimierz Dolny, 12-14 czerwca 2006 roku.	Warszawa:	 Stowarzyszenie	Bibliotekarzy	 Polskich,	Komisja	
Wydawnictw	Elektronicznych,	Redakcja	„Elektronicznej	Biblioteki”.	Źródło:	http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/
sniechowska2.php	[22.08.2012];	Tanaś,	M.	(2005).	Dydaktyczny	kontekst	nauczania	na	odległość.	W:	M.	Tanaś	(Red.),	Pedagogika @ 
środki informatyczne i media (s.	37).	Warszawa-Kraków:	Oficyna	Wydawnicza	„Impuls”;	Miszke,	J.	(2005).	Dylematy	współczesnej	
edukacji:	nauczanie	tradycyjne	czy	zdalne?	W:	M.	Tanaś	(Red.),	Dz.	cyt.,	s.	50-51;	Clarke,	A.	(2007).	E-learning – nauka na odległość.	
Warszawa:	Wydawnictwa	Komunikacji	 i	 Łączności,	 s.	 12-15,	 25-26;	Achleiter,	 H.	 K.	 (2003).	 Społeczeństwo	wiedzy	 i	 wirtualna	
edukacja.	W:	 M.	 Kocójowa	 (Red.),	 Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie (s.	 21).	 Kraków:	
Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego;	Szabłowski,	S.	(2009).	Dz.	cyt.,	s.	192.

http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php
http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/grygorowicz_kraszewska_2.php
http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/sniechowska2.php
http://www.nowyebib.info/publikacje/matkonf/25kpbm/sniechowska2.php
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•	 multimedialność	–	wykorzystanie	możliwości	różnych	sprzętów.

Negatywne	aspekty:

•	 brak	możliwości	zadania	pytania	osobie	szkolącej	w	trakcie	szkolenia,

•	 trudności	w	odbyciu	szkolenia	w	przypadku	braku	umiejętności	związanych	z	obsługą	kom-
putera,

•	 trudności	w	odbyciu	szkolenia	w	przypadku	braku	dostępności	sprzętu	komputerowego	i/lub	
dostępu	do	Internetu.

Pożądane	cechy	osobowościowe	osoby	szkolonej:

•	 zaangażowanie,

•	 motywacja	do	nauki,

•	 umiejętność	właściwej	organizacji	czasu,

•	 poczucie	odpowiedzialności	za	własne	postępy,

•	 umiejętność	wyszukiwania	i	selekcji	informacji,

•	 obycie	z	technologią	komputerową,	przynajmniej	na	poziomie	podstawowym,

•	 umiejętność	samooceny,

•	 wiara	we	własne	umiejętności,

•	 odporność	na	niepowodzenia,

•	 otwartość	na	nowe	style	uczenia	się,

•	 wewnętrzna	dyscyplina,

•	 cierpliwość,

•	 zdolności	interpersonalne,	komunikatywność,

•	 umiejętność	pracy	w	grupie	i	indywidualnie.

Argumenty za i przeciw – z punktu widzenia twórców szkolenia13

Korzyści:

•	 wykluczenie	problemu	niedostatecznych	warunków	lokalowych	do	przeprowadzenia	szkolenia,

•	 wykluczenie	problemu	niedostatecznej	liczby	stanowisk	z	dostępem	do	Internetu	na	uczelni,

•	 łatwiejsza	forma	przeprowadzenia	ewaluacji	szkolenia	–	ankieta	elektroniczna,

•	 jednorazowe	stworzenie	szkolenia,	które	wykorzystywane	będzie	wielokrotnie,
13	Tamże.
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•	 możliwość	przeprowadzenia	kontroli	zdobytej	wiedzy	i	umiejętności	poprzez	test	kończący	
szkolenie,

•	 możliwość	 tworzenia	 szkoleń	dostosowanych	do	potrzeb	 różnych	grup	użytkowników,	np.	 
z	zakresu	wyszukiwania	informacji	bibliograficznych	bądź	tworzenia	zestawień	bibliograficz-
nych	dla	osób	przygotowujących	się	do	pisania	pracy	dyplomowej,

•	 możliwość	stworzenia	szkolenia	w	języku	obcym,

•	 możliwość	łatwego	i	częstego	aktualizowania	treści,

•	 brak	konieczności	przeprowadzania	wielokrotnych	szkoleń	dla	licznych	grup,

•	 testy	szkoleniowe	mogą	posłużyć	do	popularyzacji	działań	biblioteki,

•	 minimalizacja	energii	–	brak	konieczności	dojazdu	do	miejsca	pracy,	możliwość	wykonywa-
nia	jej	w	domu,	możliwość	zrezygnowania	z	części	inwestycji	w	budynki	i	laboratoria,

•	 możliwość	poszerzenia	grupy	odbiorców	–	nie	trzeba	się	ograniczać	wyłącznie	do	osób	z	naj-
bliższego	otoczenia,	kształcenie	jest	możliwe	dla	wszystkich	obywateli	świata.

Negatywne	aspekty/	konieczność	wykonania	dodatkowych	prac:

•	 inny	sposób	kontroli	odbycia	szkolenia	przez	studentów	(zamiast	wpisu	do	indeksu	–	groma-
dzenie	danych	o	zaliczeniu	elektronicznego	testu),

•	 konieczność	stałego	monitorowania	zainteresowania	szkoleniami,

•	 dostosowywanie	i	modyfikacja	szkoleń	w	zależności	od	otrzymywanych	od	użytkowników	
sugestii,

•	 konieczność	zapewnienia	możliwości	stałego	kontaktu	użytkowników	z	osobą	koordynującą	
szkolenia,

•	 konieczność	 stałej	współpracy	z	działami	przeprowadzającymi	 rekrutację	 (aktualizacja	da-
nych	niezbędnych	do	logowania	studentów	na	platformie	e-learningowej),

•	 konieczność	stworzenia	większej	niż	w	przypadku	tradycyjnych	szkoleń	liczby	pytań	kontro-
lnych	w	testach	(uniknięcie	możliwości	handlu	odpowiedziami),

•	 zaangażowanie	grafika	do	prac	nad	szkoleniem,

•	 stworzenie	ankiety	on-line	oceniającej	szkolenie.

Należy	pamiętać	o:

•	 systematycznej	aktualizacji	treści	szkoleń,

•	 reagowaniu	na	negatywne	opinie	odbiorców.

	 Podstawowe	zalety	szkoleń	on-line	w	wymiarze	technologii	procesu	kształcenia	to	autonomia	
miejsca,	 tempa	 pracy	 użytkownika	 ze	 szkoleniem	 oraz	 czasu	 uczenia	 się.	 E-learning	 daje	możli-
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wość	korzystania	ze	szkolenia	w	dowolnym	miejscu	i	czasie.	W	kształceniu	tradycyjnym	koniecz-
ne	jest	przebywanie	w	siedzibie	instytucji	organizującej	szkolenie	w	sztywno	określonych	ramach	
czasowych.	Nie	bez	znaczenia	pozostaje	tutaj	dydaktyczna	strona	szkolenia.	Tradycyjne	szkolenie	
sprowadza	się	najczęściej	do	wykładu	lub	multimedialnej	prezentacji,	która	z	multimediami	ma	tyle	
wspólnego,	że	została	zbudowana	w	programie	Power	Point	i	wyświetlona	na	ekranie	przez	rzutnik.

	 Podczas	międzynarodowej	debaty,	w	której	uczestniczyła	autorka	artykułu	w	trakcie	wizyty	
studyjnej	w	Słowenii,	przedstawiciele	krajów	europejskich	doszli	do	wniosków,	iż	w	wymiarze	spo-
łecznym:

•	 pierwszą	podstawową	zaletą	szkolenia	on-line	jest	specyficzne	podejście	do	jego	konstrukcji,	
opierające	się	na	zasadach	dydaktyki	medialnej	oraz	teoriach	pedagogicznych:	konstruktywi-
zmu,	behawioryzmu,	interakcjonizmu,	a	także	na	kooperatywnym	uczeniu	się,	co	powoduje	
zapewnienie	wyższej	jakości	kształcenia,	również	w	zakresie	kompetencji	ICT	oraz	„poszuki-
wacza	wiedzy”,

•	 drugą	zaletą	jest	społeczny	kontekst	procesu	uczenia	się.	Użytkownik	szkolenia	on-line	staje	
się	członkiem	społeczności	uczących	się	i	przejmuje	odpowiedzialność	za	własną	naukę,	ucze-
nie	się	pozostałych	użytkowników	wirtualnej	przestrzeni	edukacyjnej	oraz	za	proces	uczenia	
się	całej	grupy.	

	 Przygotowania	do	stworzenia	szkolenia	e-learningowego	należy	rozpocząć	od	szczegółowej	
analizy	potrzeb,	możliwości	i	oczekiwań	związanych	z	kursem.	Nie	posiadając	odpowiedzi	na	pyta-
nia:	po	co?	dla	kogo?	jakie	środki	multimedialne?	gdzie	zamieścić?,	jesteśmy	skazani	na	porażkę.	

	 Wpływ	multimediów	na	jakość	szkoleń	on-line	jest	nie	do	przecenienia.	To	właśnie	dzięki	
grafikom,	animacjom,	narracjom,	dźwiękom,	zdjęciom	czy	klipom	filmowym	przekazywane	treści	
bardziej	zapadają	użytkownikowi	w	pamięć.	Podstawowa	zasada	stosowania	tych	edukacyjnych	no-
śników	to	unikanie	przesycenia	–	multimedia	stosować	należy,	ale	w	racjonalnych	dawkach.	Obcią-
żanie	 łączy	sieciowych,	wynikające	z	nadmiaru	środków	multimedialnych	w	szkoleniu,	spowodu-
je,	że	będzie	ono	bezużyteczne.	Projektując	kurs	on-line	należy	również	wziąć	pod	uwagę	wygodę	
użytkownika,	który	nie	ma	ochoty	oczekiwać	przez	2	minuty	na	załadowanie	ekranu	szkoleniowego.	
Zatem	uwarunkowania	techniczne	powinny	być	jedną	z	dyrektyw	podczas	planowania	projektu.

	 Specjalista	 w	 zakresie	 e-learningu,	Wiliam	 Horton,	 uważa,	 że	 szkolenie,	 odbywające	 się	 
w	środowisku	wirtualnym	jest	dobre	wówczas,	gdy	wiedzę	dozuje	się	precyzyjnie,	zgodnie	z	nastę-
pującymi	warunkami:

•	 kurs	jest	realizowany	krok	po	kroku,	

•	 łączony	jest	wymiar	naukowy	z	praktycznym,	

•	 język	kursu	jest	przyjazny	dla	użytkownika	i	zrozumiały	dla	komputera,	
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•	 w	realizacji	on-line	zastosowane	są	najszybsze	technologie	komunikacyjne14.

	 Standardy	kształcenia	zdalnego	tworzą	złożoną	strukturę,	której	budowanie	należy	postrzegać	
jako	scalanie	standardów	w	kilku	odrębnych	kategoriach,	wymienionych	poniżej:

•	 tworzenie	zawartości	merytorycznej,

•	 informator	o	kursie	i	platformie,

•	 projektowanie	kursu,

•	 obudowa	graficzna	kursu,

•	 prowadzenie	zajęć	on-line,

•	 komunikacja	ze	studentami,

•	 ocena	pracy	studentów	i	nauczycieli,

•	 ewaluacja	organizacyjna,	metodyczna	i	merytoryczna	kursu15.

	 Wymienione	wyżej	elementy	są	praktykowane	przez	zespół	Centrum	Edukacji	Zdalnej	Wyż-
szej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi.	W	zakresie	kryteriów	konstruowania	i	oceny	kursów	interneto-
wych	bazujemy	na	dyrektywach	opracowanych	przez	Stowarzyszenie	e-learningu	Akademickiego	
(SEA),	którego	członkiem	jest	Wyższa	Szkoła	Pedagogiczna	w	Łodzi.	Konstruktor	szkolenia	on-line	
powinien	zadbać	o	jego	podstawowe	elementy,	wymienione	poniżej,	które	bezpośrednio	wynikają	 
z	komparatystyki	wad	i	zalet	szkoleń	on-line:
Materiały	do	nauki	(forma):

•	 przygotowane	na	potrzeby	kursu,

•	 materiały	interaktywne	opracowane	zgodnie	z	obowiązującymi	standardami,

•	 materiały	tradycyjne	–	np.	wydrukowany	skrypt,	lub	inne.

Metody	(sposób	przekazywania	wiedzy):

•	 e-learning	–	szkolenie	w	pełni	odbywające	się	za	pomocą	platformy	kształcenia	zdalnego,	
zaprojektowane	w	taki	sposób,	że	kontakt	z	koordynatorem	szkolenia	nie	jest	konieczny,

•	 blended	learning	–	szkolenie	odbywające	się	za	pomocą	platformy	kształcenia	zdalnego,	ale	
zaplanowane	w	taki	sposób,	że	wymaga	stacjonarnego	spotkania	koordynatora	z	użytkowni-
kami	szkolenia	lub	spotkania	w	przestrzeni	wirtualnej	określonego	ramami	czasowymi,

•	 tryb	 synchroniczny	 –	 szkolenie	 on-line	 odbywa	 się	 w	 określonym	 terminie;	 użytkownicy	 
i	koordynator	szkolenia	spotykają	się	w	jednej	przestrzeni	wirtualnej,	aby	razem	przejść	szko-
lenie,

14	Horton,	W.	(2000).	Designing Web-Based Training.	New	York:	John	Wiley	&	Sons,	s.	19.
15	Penkowska,	G.	(2005).	Wybrane	elementy	e-edukacji	w	Uniwersytecie	Gdańskim.	E-mentor, 2(9).	Źródło:	http://www.e-mentor.edu.
pl/artykul_v2.php?numer=9&id=133	[06.03.2009].

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=9&id=133
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=9&id=133
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•	 tryb	asynchroniczny	–	szkolenie	on-line	odbywa	się	w	dowolnym	terminie;	koordynator	do-
stępny	jest	za	pomocą	czatu,	forum	lub	maila.

Informacje	zwrotne	dla	użytkownika	szkolenia:

•	 dostępne	bezpośrednio	od	koordynatora	szkolenia,	

•	 na	forum	szkolenia	od	innych	użytkowników,	bez	udziału	koordynatora,

•	 w	określonym	terminie	konsultacji	koordynatora.

Środowisko	nauczania:

•	 platforma	kształcenia	zdalnego	–	edukacyjny	system	on-line,

•	 strona	internetowa	instytucji,

•	 Intranet/ekstranet.

Pomoc:

•	 zapewnienie	użytkownikowi	 szkolenia	pomocy:	w	zakresie	merytorycznym	–	koordynator	
szkolenia,	w	zakresie	technicznym	–	administrator	platformy,	strony	internetowej,

•	 zapewnienie	możliwości	komunikowania	się	z	innymi	użytkownikami	szkolenia.

Ocena:

•	 wystawiana	on-line	za	pomocą	automatycznych	systemów	samooceny	generowanych	przez	
platformę	kształcenia	zdalnego,

•	 w	formie	tradycyjnej	–	wystawiana	przez	koordynatora	szkolenia	w	trybie	stacjonarnym,

•	 proponowana	przez	innych	użytkowników	szkolenia.

Elastyczność:

•	 podczas	projektowania	zadań,	które	musi	wykonać	użytkownik	w	trakcie	szkolenia,	pamiętać	
należy	o	elastyczności	udzielanych	odpowiedzi,

•	 termin	realizacji	szkolenia	np.	2	tygodnie	nie	oznacza,	że	użytkownik	zmuszony	jest	zaliczyć	
szkolenie	w	ciągu	pierwszego	tygodnia,	może	to	zrobić	nawet	ostatniego	dnia,	bez	ponosze-
nia	konsekwencji.

Standardy:

•	 stosowanie	standardów	podczas	projektowania	szkoleń,

•	 określenie	standardów	współpracy	użytkowników	z	koordynatorem	w	środowisku	platformy	
kształcenia	zdalnego,
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•	 określenie	standardów	korzystania	ze	szkolenie	on-line	dla	użytkowników16.

		 W	zależności	od	zamysłu,	koordynator	szkolenia	będzie	pełnił	rolę	moderatora	grupy	użyt-
kowników.	Nie	bez	znaczenia	pozostaje	więc	odwołanie	się	do	teorii	pedagogicznych	przed	przystą-
pieniem	do	konstruowania,	a	następnie	prowadzenia	szkolenia	on-line.	Interakcje	między	użytkow-
nikami	i	koordynatorem	bezpośrednio	wpływają	bowiem	na	efektywność	szkolenia.	
	 Role	moderatora	grupy	użytkowników	sprowadzają	się	do:

•	 roli organizacyjnej – ustalanie	harmonogramu	szkolenia,	 terminów	realizacji	 lub	zaliczenia,	
pobierania	materiałów	etc.,

•	 roli społecznej, polegającej	na	tworzeniu	przyjaznego	środowiska	dla	dyskusji	użytkowników.	
Użytkownicy	szkoleń	nie	lubią	być	pozostawieni	samym	sobie.	Stąd	ważne	jest,	by	moderator	
szkolenia	zadbał	o	wprowadzenie	do	dyskusji	na	forum	szkolenia,	zachęcał	do	wypowiedzi,	
badał	stopień	zaangażowania	i	motywacji	użytkowników,	okazywał	zainteresowanie	i	poma-
gał	w	zrozumieniu	materiału	dydaktycznego,	który	zawarty	jest	w	szkoleniu,

•	 roli intelektualnej, która	tkwi	w	intelektualnym	modelowaniu	użytkowników	szkolenia.	Jest	to	
istotna	rola	a	jej	realizacja	wymaga	doświadczenia,	wiedzy	i	umiejętności.	Te	kompetencje	 
w	sposób	kluczowy	wpływają	na	wyniki	szkolenia	on-line.	Celem	pracy	koordynatora	szkole-
nia	w	tym	przypadku	staje	się	wykorzystywanie	podstawowych	informacji	o	użytkownikach	
do	tworzenia	społeczności	uczących	się17.	

 Efektywność	szkolenia	on-line	zostaje	zapewniona	w	wyniku	stosowania	przez	koordynato-
ra	zasad	teorii	konstruktywizmu	pedagogicznego,	behawioryzmu	czy	zasad	kooperatywnego	ucze-
nia	się.	Teoria	konstruktywizmu	wyjaśniana	 jest	 jako	powstawanie	związku	pomiędzy	poznaniem	
rzeczywistości,	uczeniem	się	oraz	kształtowaniem	wiedzy.	Teoria	behawioryzmu	sprowadza	się	do	
zapewnienia	 przez	 koordynatora	 szkolenia	 pochwały	 użytkownikom.	Zgodnie	 z	 tą	 teorią	 koordy-
nator	musi	motywować	użytkowników	 szkolenia	poprzez	bodźce	 i	 interesujące	 zadania18.	Zasady	
kooperatywnego	uczenia	się	(CSCL)	mają	doprowadzić	do	powstania	wiedzy	grupowej,	zbiorowej	
inteligencji	 grupowej.	 Koordynator	 powinien	 tak	 zorganizować	materiał	 dydaktyczny,	 aby	 każdy	 
z	użytkowników	zobowiązany	był	poznać	inny	wycinek	wspólnej	dla	całej	grupy	wiedzy,	a	następ-
nie	podzielić	się	nią	z	innymi	uczestnikami	tejże	grupy.	W	efekcie	użytkownicy	uczą	się	sami	i	od	
siebie.	W	praktyce	te	trzy	teorie	pedagogiczne	przeplatają	się	i	zapewniają	zwiększoną	efektywność	
szkolenia	on-line.	
	 Rola	uczącego	się	ulega	w	procesie	kształcenia	zdalnego	zasadniczej	zmianie.	Przede	wszyst-
kim	użytkownik	szkolenia	on-line	staje	się	członkiem	społeczności	uczącej	się	i	przejmuje	odpowie-
dzialność	za	własną	naukę.	Kurs	zdalny	może	być	mniej	efektywny,	kiedy	koordynator	nie	zadba	 

16	Clarke,	A.	(2007).	Dz.	cyt.,	s.	25-27.	
17	Juszczyk,	S.	(2002).	Edukacja na odległość, kodyfikacja pojęć, reguł i procesów.	Toruń:	Wydawnictwo	Adam	Marszałek,	s.	198	–	205.
18	Kron,	F.	W.	i	Sofos,	A.	(2008).	Dz.	cyt.,	s.	79-85.
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o	zdyscyplinowanie	użytkownika,	gdyż	ten	pozostawiony	sam	na	sam	ze	szkoleniem	może	nie	wy-
kazać	się	wolą	wykonania	zadań	w	terminie,	co	zdecydowanie	obniża	efektywność.	Kursy	on-line	
wymagają	od	użytkownika	samodyscypliny	i	motywacji	do	nauki.	Użytkownik,	tworząc	społeczność	
uczących	się,	powinien	wziąć	pod	uwagę,	że	łączy	go	z	innymi	użytkownikami	grupy	wspólna	odpo-
wiedzialność	za	swoją	naukę	i	wzajemne	wspieranie	się	w	rozwiązywaniu	problemów	edukacyjnych	
i	społecznych19.	

Efektywność i atrakcyjność szkoleń bibliotecznych - na podstawie badań własnych

	 Dobrym	źródłem	informacji	o	stosunku	studentów	do	szkoleń	bibliotecznych,	zarówno	tych	
tradycyjnych,	 jak	 i	 zdalnych,	 są	 fora	 internetowe	uczelni.	Poniżej	 zestawiono	opinie	uczestników	
kursów,	pogrupowane	według	określonych	kryteriów.	Zachowano	oryginalną	pisownię,	stosowane	
przez	internautów	skróty	czy	emotikony,	aby	dać	pełny	wyraz	zaangażowania	autorów	w	wyrażanie	
opinii.

Pozytywne	opinie	studentów	na	temat	szkolenia	on-line:

•	 „moim	zdaniem	świetny	pomysl,	nie	tracimy	czasu	zeby	przyjsc	na	taką	bzdurę,	tylko	moze-
my	sobie	w	wolnym	i	dogodnym	dla	nas	czasie	to	zaliczyć	przez	net”20,

•	 „no	tak	troszkę	czasu	jeszcze	zostało:)	byłoby	fajnie	gdyby	to	szkolenie	można	zrobić	szybko,	
sprawnie	i	bez	problemu	przez	neta:)”21,

•	 „przewodnik	swoją	drogą	dobrze	opracowany,	ale	bardzo	nudny,	dodam,	że	istnieją	tacy	stu-
denci/studentki	które	naprawdę	głupiego	rewersu	same	nie	mogą	wypełnić...	radzę,	przejrzyj-
cie	Przewodnik,	bo	cyrki	się	później	dzieją...”22.

Negatywne	opinie	studentów	na	temat	szkolenia	on-line:

•	 „OMG,	to	teraz	żeby	mieć	zaliczenie	z	przysposobienia	to	trza	test	rozwiązać	?!	Dokąd	ten	
świat	zmierza	 ”23,	

•	 „przecież	nikt	nie	twierdzi,	że	taka	wiedza	się	przyda	 ”24,

•	 „skonczylem	rozwiazywac	 test.	 to	 jedna	wielka	pomylka	od	strony	 informatycznej!!!	baza	
danych	sie	nieotwiera!!!	 ”25,

19	Juszczyk,	S.	(2002).	Dz.	cyt.,	s.	202.
20	 Forum	 Samorządu	 Studentów	 Uniwersytetu	 Medycznego	 w	 Łodzi.	 (2009,	 12	 marca).	 Źródło:	 http://forum.stud.umed.lodz.pl/
viewtopic.php?t=1676	[12.03.2009].
21	 Wyższe	 Szkoły	 Bankowe.	 Forum	 dyskusyjne.	 (2009,	 12	 marca).	 Źródło:	 http://forum.wsb.pl/	 viewtopic.php?f=19&t=7218	
[12.03.2009].
22	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://umcs.net.pl/index.php?	showtopic=3814	[12.03.2009].
23	Forum	Samorządu	Studentów	Uniwersytetu	Medycznego	w	Łodzi.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://www.forum.stud.umed.lodz.pl/
viewtopic.php?p=26611	[12.03.2009].
24	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://umcs.net.pl/index.php?	showtopic=3814	[12.03.2009].
25	 Wyższe	 Szkoły	 Bankowe.	 Forum	 dyskusyjne.	 (2009,	 12	 marca).	 Źródło:	 http://forum.wsb.pl/	 viewtopic.php?f=19&t=7218	
[12.03.2009].

http://forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1676 
http://forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?t=1676 
http://forum.wsb.pl/ viewtopic.php?f=19&t=7218
http://umcs.net.pl/index.php? showtopic=3814
http://www.forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?p=26611
http://www.forum.stud.umed.lodz.pl/viewtopic.php?p=26611
http://umcs.net.pl/index.php? showtopic=3814
http://forum.wsb.pl/ viewtopic.php?f=19&t=7218
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•	 „jak	wygląda	„zaliczenie”	?	bo	przeczytałem	szkolenie,	rozwiązałem	test,	zaliczyłem	na	maxa	
i	co	teraz	?	nic	nie	napisało	ze	zaliczyles,	idz	odebrac	legitke	biblioteczna	...	mm?”	26,

•	 „zaliczenie	jest	od	80%	wiec	spokojnie:)	a	co	dalej	to	nie	wiem...”27,	

•	 „eee...a	w	ogóle	to	szkolenie	jest	obowiązkowe?	trzeba	robić	ten	test?	zablokują	nam	karty	
biblioteczne,	czy	jak?”	28.

Negatywne	opinie	studentów	na	temat	szkolenia	tradycyjnego:

•	 „no	to	się	wynudzimy...	nadzieja	że	tylko	45min...	Jeszcze	nigdy	na	niczym	sie	tak	nie	wynu-
dziłem	jak	na	tym	szkoleniu:P”29,

•	 „ja	tez..	bylam	tam	raz	na	1	roku..	ale	na	samym	wejsciu..	podziekowalam	za	wizyte..	a	to	
szkolenie	biblioteczne	jeszcze	bardziej	odrzucilo	mnie	od	tego	miejsca	raz	na	zawsze”30.	

Komentarze	na	temat	testu	podsumowującego	szkolenie	on-line:

•	 „Hej	moze	ktos	podac	odpowiedzi	do	tego	testu	 tyle	czytac	..	heh	...	:]”31,	

•	 „jestem	za,	jak	to	łatwe	to	niech	ktoś	uprzejmy	wrzuci	odp	 cuukierek	ładnie	prosi	 ”32,

•	 „nazwiska	autorow	i	daty	publikacji	najlatwiej	znalezc	w	google.pl	a	nie	bawic	sie	z	kiepsko	
dzialajacymi	wyszukiwarkami;	ja	za	6	razem	zaliczylam!	losowe	odpowiedzi!:)	i	87	procent	
:)”33,

•	 „pytania	 brzmią	mi	 dość	 ciężko	 dlatego	 pomocnej	 duszy	 oferuję	 notatki	 z	 prawoznastwa	
(większość)	 /	 łaciny	 (wwszystkie	 do	 teraz)	 /	 ekonomii	 (większość)	 albo	 czteropak	Warek	
Czerwonych”34,

•	 „poszukaj	w	archiwum	drugiego	roku.	Ludzie	kiedys	wsadzali	swoje	zestawy	z	odpowiedzia-
mi.	Gdzieś	to	jest	także	musisz	dobrze	poszukać	 ”35,	

•	 „Ja	miałem	niezły	ubaw.	Bawiłem	się	metodą	prób	i	błędów.	Wogóle	nic	o	tym	nie	czytałem.	
Każda	próba	zajmowała	mi	niecałe	2	minuty.	30	chyba	prób,	ale	w	końcu	ustrzeliłem.	Luzik	

26	Tamże.
27	Tamże.
28	Niderlandystyka	UAM.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://www.nider.pun.pl/viewtopic.php?id=7	[12.03.2009].
29	 Administracja	 UMK.	 Forum	 Studentów	Administracji	 UMK.	 (2009,	 12	 marca).	 Źródło:	 http://administracjaumk.pl/viewtopic.
php?f=17&t=30	[12.03.2009].
30	 Studenckie	 Forum	Uczelniane.	Wyższa	 Szkoła	 Gospodarki	 w	 Bydgoszczy.	 (2009,	 12	 marca).	 Źródło:	 http://forum.wsg.byd.pl/
viewtopic.php?f=2&t=1478&start=15	[12.03.2009].
31	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://umcs.net.pl/index.php?	showtopic=3814	[12.03.2009].
32	Tamże.
33	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://forum.stud.umed.lodz.pl/	viewtopic.php?t=1676	[12.03.2009].
34	Prawo.	Forum	Dyskusyjne	SSP	na	UAM.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://www.forum-prawo.pl/topics3/2968.htm	[12.03.2009].
35	Tamże.	
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sprawa	jest	prosta	tak	na	prawdę.	Można	sobie	strzelać	jeśli	nie	zależy	Wam	na	liczbie	podejść	
(które	są	nieograniczone),	ale	wynikło	z	mojego	lenistwa36”,

•	 „Tylko	,	ze	niektore	odpowiedzi	sa	nieaktualne,	bo	zmienily	sie	zasady	wypozyczania.	teraz	
nie	wypelnia	sie	rewersow,	a	zamiawia	przez	internet:]”37.	

Komentarze	studentów	na	temat	niesamodzielnego	rozwiązywania	testu	podsumowującego	szkole-
nie:

•	 „nooo	luudzie,	dajcie	spokój.	Po	to	jest	ten	test	aby	każdy	nabył	tę	elementarną	wiedze	po-
trzebną	do	korzystania	z	biblioteki.	Ten	test	jest	dla	WAS!”	38,	

•	 „Mogę	sie	mylić	ale	wydaje	mi	sie,	ze	idea	tego	testu	polega	na	tym	żebyście	sie	ludzie	czegoś	
dowiedzieli	o	zasadach	funkcjonowania	i	korzystania	z	biblioteki.	Jakbyście	poświecili	cho-
ciaż	3	minuty	i	przeczytali	sam	„przewodnik	po	szkoleniu	z	przysposobienia	bibliotecznego”	
(	jakieś	kilkanaście	zdań	..	)	dowiedzielibyście	sie	,	ze	:	„Uzyskanie	karty	bibliotecznej	i	tym	
samym	nabycie	prawa	do	wypożyczania	książek	do	domu	nie	jest	zależne	od	zaliczenia	szko-
lenia	bibliotecznego.”	Wiec	jaki	jest	sens	wstawiania	tu	odpowiedzi	i	„wklejania”	ich	niczym	
komputerek	w	teście	?	 ”39.

	 Z	powyższego	zestawienia	wynika,	że	na	forach	internetowych	uczelni	przeważają	negatyw-
ne	opinie	na	temat	bibliotecznych	szkoleń	on-line.	Możliwe,	że	osoby	usatysfakcjonowane	tą	formą	
przekazu	wiedzy	nie	odczuwały	potrzeby	podzielenia	się	swoimi	przemyśleniami.	

	 Najbardziej	niepokojące	są	sygnały	dotyczące	niedostatecznego	dopracowania	kursu	od	stro-
ny	technologicznej.	Wszelkie	tego	typu	sugestie	powinny	być	traktowane	z	należytą	powagą,	bowiem	
problemy	natury	informatycznej	mogą	zniechęcić	do	korzystania	z	e-learningu.	Z	przedstawionych	
wypowiedzi	wynika	również,	że	niektórzy	studenci	nie	byli	pewni,	czy	prawidłowo	zakończyli	szko-
lenie.	Oznacza	to,	że	zabrakło	czytelnej	informacji	zwrotnej,	z	której	wynikałoby,	jakie	należy	podjąć	
kroki	po	zakończeniu	kursu	oraz	jakie	korzyści	wynikają	z	jego	pomyślnego	zaliczenia.

	 Dziwić	mogą	próby	zdobycia	na	forum	internetowym	klucza	odpowiedzi	do	testu.	Dla	twór-
ców	tego	typu	szkoleń	może	to	być	sygnał,	iż	powinno	się	stworzyć	jak	największą	liczbę	możliwych	
kombinacji	pytań,	aby	uniemożliwić	ten	swoisty	„handel”.	Przypadki	podejmowania	prób	nieuczci-
wego	zaliczenia	testu	nie	powinny	jednak	w	żaden	sposób	rzutować	na	celowość	jego	przeprowadza-
nia,	bowiem	także	w	przypadku	sprawdzianów	tradycyjnych	proceder	ściągania	jest	wciąż	praktyko-
wany.	Cieszą	jednak	wypowiedzi	świadomych	studentów,	którzy	dostrzegają	walory	szkolenia	i	uza-
sadnione	wydaje	im	się	samodzielne	rozwiązanie	testu	sprawdzającego	nabytą	wiedzę	i	umiejętności.

36	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://umcs.net.pl/index.php?showtopic=3814	[12.03.2009].
37	Prawo.	Forum	Dyskusyjne	SSP	na	UAM.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://www.forum-prawo.pl/topics3/2968.htm	[12.03.2009].
38	Forum	dyskusyjne	UMCS.	(2009,	12	marca).	Źródło:	http://umcs.net.pl/index.php?	showtopic=3814	[12.03.2009].
39	Tamże.

http://umcs.net.pl/index.php?showtopic=3814
http://www.forum-prawo.pl/topics3/2968.htm
http://umcs.net.pl/index.php? showtopic=3814
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	 Przeprowadzanie	tradycyjnych	szkoleń	bibliotecznych	powinno	skutkować	refleksjami	doty-
czącymi	ich	efektywności,	a	tym	samym	zmotywować	do	wprowadzenia	innowacji	w	postaci	kursów	
on-line.	W	Bibliotece	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi	tradycyjne	szkolenia	biblioteczne	po	
raz	 pierwszy	 zostały	 przeprowadzone	w	 roku	 akademickim	 2007/2008	 i	 były	 skierowane	 przede	
wszystkim	 do	 studentów	 pierwszego	 roku	 studiów	 stacjonarnych.	 Pozostali,	 czyli	 ci	 studiujący	 
w	 trybie	 niestacjonarnym	 oraz	 słuchacze	 studiów	 podyplomowych,	 mogli	 również	 dobrowolnie	
uczestniczyć	w	 zajęciach.	Udało	 się	wówczas	 przeszkolić	 z	 zakresu	 korzystania	 z	 internetowych	
katalogów	bibliotecznych	oraz	baz	danych	121	osób.	

	 Na	początku	roku	akademickiego	2008/2009	podjęto	kolejną	próbę	przeprowadzenia	szkole-
nia	bibliotecznego,	skierowanego	przede	wszystkim	do	nowo	przyjętych	studentów.	Niestety,	w	wy-
niku	problemów	lokalowych	i	technicznych,	możliwe	było	zorganizowanie	zajęć	jedynie	dla	grupy	
29	osób,	kształcących	się	w	trybie	stacjonarnym.	Ta	sytuacja	stała	się	impulsem	do	rozpoczęcia	prac	
nad	szkoleniem	bibliotecznym	on-line,	które	–	mamy	nadzieję	–	będzie	gotowe	przed	rozpoczęciem	
roku	akademickiego	2009/2010.	Chcemy,	aby	odbycie	kursu	było	warunkiem	koniecznym	wstąpie-
nia	do	grona	użytkowników	Biblioteki	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi.	Niezbędne	będzie	
podjęcie	szeroko	zakrojonej	akcji	 informacyjnej	oraz	zaprojektowanie	maksymalnie	przejrzystego	 
i	efektywnego	szkolenia.

	 Tegoroczne	doświadczenia	wskazują,	że	niewielu	absolwentów	szkół	średnich	potrafi	poru-
szać	się	po	bibliograficznych	bazach	danych,	a	stworzenie	precyzyjnego	i	trafnego	hasła	przedmio-
towego,	które	umożliwi	dotarcie	do	odpowiedniej	literatury,	jest	zadaniem	znacznie	wykraczającym	
ponad	możliwości	przeciętnego	abiturienta.	Mamy	nadzieję,	że	szkolenie	on-line	przyczyni	się	do	
zwiększania	wiedzy	i	umiejętności	w	tym	zakresie.

	 W	roku	akademickim	2008/2009	po	zakończeniu	tradycyjnego	szkolenia	bibliotecznego	stu-
denci	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Łodzi	zostali	poproszeni	o	ewaluację	zajęć.	Ocenie	poddano	
ich	przydatność	dla	dalszej	edukacji	akademickiej,	sposób	przekazu	treści	przez	prowadzącego	za-
jęcia,	czytelność	przekazu	wizualnego,	aktywizowanie	słuchaczy	oraz	 rozplanowanie	czasu	zajęć.	
Operowano	skalą	od	1	(bardzo	źle)	do	5	(bardzo	dobrze).	Wyniki	ewaluacji	przedstawiono	w	poniż-
szych	tabelach.

Tab.	4.	Ocena	przydatności	szkolenia	bibliotecznego	dla	dalszej	edukacji	akademickiej.

Przydatność zajęć dla dalszej edukacji
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 0	
2	p. 3 
3	p. 4 
4	p. 11
5	p. 11	
Razem 29
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Tab.	5.	Ocena	sposobu	przekazu	wiadomości	przez	prowadzącego	szkolenie	biblioteczne.

Sposób przekazu wiadomości przez osobę prowadząca zajęcia
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 0
2	p. 0
3	p. 4
4	p. 16
5	p. 9
Razem 29

Tab.	6.	Ocena	atrakcyjności	przekazów	multimedialnych.

Przekaz wizualny, multimedialny
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 1
2	p. 2
3	p. 6
4	p. 8
5	p. 12
Razem 29

Tab.	7.	Ocena	stopnia	aktywizacji	uczestników	szkolenia

Aktywizowanie słuchaczy
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 5
2	p. 4
3	p. 7
4	p. 12
5	p. 1
Razem 29

Tab.	8.	Ocena	efektywności	wykorzystania	czasu	zajęć

Wykorzystanie czasu zajęć
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 0
2	p. 2
3	p. 10
4	p. 11
5	p. 6
Razem 29
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Tab.	9.	Ogólna	ocena	tradycyjnego	szkolenia	bibliotecznego.

Ogólna ocena zajęć
Przyznana	liczba	punktów Liczba	osób
1	p. 0
2	p. 2
3	p. 5
4	p. 16
5	p. 6
Razem 29

	 Cieszy	fakt,	że	aż	22	osoby	uczestniczące	w	tradycyjnym	szkoleniu	bibliotecznym	uznały	je	
za	przydatne	bądź	bardzo	przydatne	dla	dalszej	edukacji	akademickiej,	a	25	słuchaczy	oceniło	sposób	
przekazu	wiadomości	dobrze	lub	bardzo	dobrze.	Aż	20	respondentów	uznało	wykorzystane	w	trakcie	
szkolenia	środki	wizualne	i	multimedialne	za	atrakcyjne	bądź	bardzo	atrakcyjne.

	 Z	pewnością	słabym	punktem	zajęć	była	aktywizacja	studentów.	Ze	względu	na	brak	możli-
wości	przeprowadzenia	szkolenia	w	sali,	w	której	każdy	miałby	dostęp	do	komputera,	istniała	nie-
wielka	szansa	zaangażowania	słuchaczy	w	wyszukiwanie	informacji.	Czynność	ta	mogła	być	jedynie	
zaprezentowana	ogółowi	przez	prowadzącego	zajęcia	za	pośrednictwem	rzutnika	multimedialnego.	
W	związku	z	tym	z	poziomu	aktywizacji	usatysfakcjonowana	była	mniej	niż	połowa	uczestników.

	 Wykorzystanie	czasu	zajęć	zostało	dość	wysoko	ocenione	przez	studentów	biorących	w	nich	
udział	–	17	respondentów	uznało,	że	czas	wykorzystano	dobrze	lub	bardzo	dobrze.	Jednakże	nie	ule-
ga	wątpliwości,	że	w	przypadku	kształcenia	zdalnego	efektywność	byłaby	jeszcze	wyższa,	ponieważ	
każdy	mógłby	dostosować	tempo	pracy	do	własnych	potrzeb.

Podsumowanie

	 W	obliczu	tego,	co	zostało	zaprezentowane	powyżej,	oczywiste	jest,	że	biblioteki	muszą	za-
angażować	się	w	nową	formę	kształcenia	–	nauczanie	zdalne.	Niech	impulsem	do	podjęcia	działań	 
w	tym	zakresie	będą	słowa:	

„Aby	nie	zostać	na	uboczu	nurtu	edukacyjnego,	bibliotekarze	powinni	dołożyć	wszelkich	
starań,	by	zaistnieć	w	nowym	systemie,	i	to	jako	jego	twórcy.	Jeżeli	tak	się	nie	stanie,	to	
dysponujące	większymi	niż	biblioteki	funduszami	ośrodki	kształcenia	na	odległość	stwo-
rzą	własne	 biblioteki,	 pozostawiając	 już	 istniejące	 na	marginesie.	Biblioteki	 tradycyj-
ne	zostaną	pozbawione	możliwości	rozwoju	i	unowocześniania,	gdyż	uczelnie	nie	będą	
chciały	inwestować	pieniędzy	w	dublujące	się	rozwiązania	techniczne	i	organizacyjne”40.

40	Portacha,	A.,	Żochowska,	J.	i	Kamieński,	A.	(2002).	Usługi	biblioteczne	w	nauczaniu	na	odległość	–	złożenia.	W:	M.	Kocójowa	
(Red.),	Dz.	cyt.	s.	175.
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	 Dostosowanie	biblioteki	do	wymogów	stawianych	przez	społeczeństwo	informacyjne	i	poja-
wiających	się	w	związku	z	tą	ideą	studentów	zdalnych,	nie	jest	rzeczą	łatwą.	Poniżej,	w	ramach	pod-
sumowania,	wypunktowano	działania,	które	należy	podjąć,	by	sprostać	temu	zadaniu.

	 Propozycje	zmian	w	bibliotekach	–	wyzwania	stawiane	przez	e-learning:

1. Umożliwienie	studentom	zdalnym	korzystania	z	tradycyjnej	biblioteki	uczelnianej.

2. Rozwijanie	możliwości	wypożyczeń	międzybibliotecznych	–	współpraca	z	instytucjami	zlo-
kalizowanymi	blisko	miejsca	zamieszkania	studenta.

3. Stworzenie	biblioteki	wirtualnej.

4. Przygotowywanie	elektronicznych	wersji	skryptów	na	uczelniach.

5. Publikowanie	elektronicznych	wersji	artykułów	tworzonych	przez	pracowników	uczelni41.

6. Zatrudnienie	na	pełen	etat	bibliotekarza	systemowego,	który	będzie	łącznikiem	między	śro-
dowiskiem	bibliotekarzy	i	informatyków.

	 W	odpowiedzi	na	dynamicznie	zmieniający	się	rynek	potrzeb	edukacyjnych	biblioteka,	jako	
jednostka	 naukowa,	 powinna	 reagować	na	wszelkie	 zmiany.	Postępująca	w	niemal	 każdej	 sferze	
społecznej	digitalizacja	zmusza	do	tworzenia	zasobów	cyfrowych.	

	 Niestety,	nie	jest	obecnie	powszechnym	wymogiem	zatrudnianie	bibliotekarzy	systemowych.	
W	środowisku	nadal	toczą	się	dyskusje	nad	profilem	kompetencji	tej	profesji	oraz	miejscem	biblio-
tekarza	systemowego	w	hierarchii	biblioteki.	Zatrudnianie	tradycyjnego	informatyka	wydaje	się	być	
pomysłem	chybionym,	gdyż	odznacza	się	on	logicznym	i	ścisłym	sposobem	myślenia,	podczas	gdy	
praca	w	bibliotece	wymaga	myślenia	humanistycznego.	Według	E.	Krysiak	bibliotekarz systemo-
wy	 jest	osobą	odpowiedzialną	za	całość	 spraw	związanych	z	automatyzacją	biblioteki,	potrafiącą	
przedstawiać	wymagania	względem	systemu,	analizującą	jego	funkcjonowanie	i	projektującą	dalsze	
działania42.	Rozwój	zawodowy	powinien	być	 tożsamy	z	nabywaniem	nowych	kompetencji,	które	
umożliwią	bibliotekarzowi	systemowemu	projektowanie	multimedialnych	obiektów	bibliotecznych	
i	szkoleń	on-line.	Niezbędne	jest	poszerzenie	wiedzy	z	zakresu	pedagogiki	medialnej	i	stosowania	
ICT,	co	nie	stanowi	w	chwili	obecnej	problemu,	gdyż	na	rynku	dostępne	są	kursy,	studia	podyplo-
mowe	i	szkolenia	związane	ze	wspomnianym	obszarem.	

	 Chociaż	budowanie	szkoleń	on-line	oraz	elektronicznych	zasobów	edukacyjnych	bywa	pro-
blematyczne,	 to	nie	wymaga	ono	ogromnych	nakładów	finansowych	czy	organizacyjnych.	Często	
biblioteki	posiadają	swoje	serwery,	a	co	za	 tym	 idzie	przestrzeń	wirtualną,	którą	można	zapełnić.	
Istnieje	również	możliwość	skorzystania	z	szerokiej	gamy	oprogramowania	bezpłatnego,	którego	ob-

41	Tamże,	s.	176-178.
42	Krysiak,	E.	(1996).	Kto	to	jest	bibliotekarz	systemowy?	Bibliotekarz,	10,	19.
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sługa	nie	powinna	stanowić	problemu.	Z	pewnością	warto	podjąć	tego	typu	działania,	gdyż	pozwolą	
one	sprostać	wyzwaniom	ery	technologii	informacyjnych,	w	której	coraz	więcej	informacji	i	wiedzy	
pozyskuje	się	za	pomocą	Internetu.	

	 Publikowanie	 elektronicznych	 wersji	 artykułów	 przez	 pracowników	 naukowych	 uczelni,	 
a	tym	samym	budowanie	elektronicznych	źródeł	wiedzy,	powinno	być	priorytetem	każdej	biblioteki.	
Efektywność	tego	przedsięwzięcia	nie	zależy	od	czynników	organizacyjnych	ani	nakładów	finanso-
wych,	ponieważ	w	tym	przypadku	są	one	znikome.	Największe	utrudnienie,	a	w	zasadzie	zagrożenie	
powodzenia	realizacji	budowy	takiego	źródła	wiedzy,	stanowi	czynnik	ludzki.	
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Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Działania dydaktyczne realizowane w Bibliotece Głównej  
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Abstrakt:	Rozwój	nowych	technologii	sprawia,	że	błyskawicznie	zmienia	się	oblicze	bibliotek	uczelnianych.	Dysponują	
one	coraz	większymi	zasobami	dokumentów	drukowanych,	jak	również	oferują	dostęp	do	kolekcji	cyfrowych	i	baz	da-
nych	znajdujących	się	w	Internecie.	Współczesny	użytkownik	może	czuć	się	zagubiony	i	bezradny.	Dużą	rolę	odgrywają	
bibliotekarze	i	szkolenia	mające	na	celu	wykształcenie	umiejętności	korzystania	z	nowoczesnej	biblioteki	akademickiej,	
a	 także	źródeł	elektronicznych	dostępnych	w	sieci.	W	referacie	omówione	zostały	działania	dydaktyczne	realizowane	 
w	Bibliotece	Głównej	Uniwersytetu	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy.	Należą	do	nich:	przysposobienia	biblioteczne,	
szkolenia	grup	seminaryjnych,	indywidualna	współpraca	z	użytkownikiem	itp.	

Słowa	 kluczowe:	 działalność	 dydaktyczna	 bibliotek,	 Biblioteka	 Główna	 Uniwersytetu	 Kazimierza	 Wielkiego	 
w	Bydgoszczy,	biblioteki	akademickie	–	kształcenie	użytkowników

Funkcje biblioteki uczelnianej

	 Od	początku	swojego	istnienia	biblioteki	zajmują	się	porządkowaniem	i	upowszechnianiem	
wiedzy	utrwalonej	za	pomocą	słowa	pisanego.	Są	skarbnicami	myśli	ludzkiej,	po	których	sprawne	
poruszanie	się	umożliwia	dotarcie	do	źródeł	mądrości	i	odkrycie	najważniejszych	prawd	o	człowieku	
i	otaczającym	go	świecie.	Obecnie	przepływ	informacji	 jest	nieporównanie	szybszy	niż	kiedykol-
wiek	wcześniej,	a	postęp	technologiczny	ogromny.	Pracujący	nad	wszechstronnym	rozwojem	wiedzy	
naukowcy	dzielą	się	swoimi	odkryciami,	publikując	tysiące	rozpraw,	artykułów	i	książek	zarówno	 
w	formie	tradycyjnej,	jak	i	elektronicznej.	Księgozbiory	bibliotek	zwiększają	się	błyskawicznie,	jed-
nocześnie	powstają	coraz	bogatsze	kolekcje	cyfrowe	dostępne	w	sieci	globalnej.		

	 Biblioteki	uczelniane	należą	do	bibliotek	naukowych	o	charakterze	powszechnym1.	Ich	rolą	
jest	obsługa	macierzystej	uczelni	poprzez	zapewnienie	warsztatu	pracy	naukowej	i	dydaktycznej	wy-
kładowcom	i	studentom2.	Biblioteki	naukowe,	w	tym	również	szkół	wyższych,	stoją	obecnie	przed	
ogromnym	zadaniem	–	koniecznością	uporządkowania,	usystematyzowania	i	archiwizacji	tych	po-
tężnych	źródeł	wszelkiego	typu	informacji,	oraz	zorganizowaniem	szybkiego	i	sprawnego	do	nich	
dostępu.	„Gromadzenie,	klasyfikacja,	archiwizowanie,	ochrona	zbiorów	są	ważne	tak	samo	jak	kie-
dyś,	lecz	akcent	został	subtelnie	przeniesiony	z	gromadzenia	zasobów	informacyjnych	na	zarządza-
nie	nimi	 za	pomocą	całej	gamy	dostępnych	wspaniałych	narzędzi”3.	Wymaga	 to	od	bibliotekarzy	

1	Żmigrodzki,	Z.	(Red.).	(1998).	Bibliotekarstwo.	Warszawa,	s.	22.
2	Łoś,	L.	(1980).	Biblioteki naukowe.	Wrocław,	s.	99.
3	Grycz,	C.	J.	(1996).	Zdobywanie	i	kształcenie	fachowców	dla	bibliotek	XXI	wieku.	W:	J.	M.	Day	i	M.	Śliwińska	(Red.),	Rola i funkcje 
nowoczesnej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 50-lecia UMK, 27-29 września 1995 r.	(s.	193).	
Toruń.
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większego	nakładu	pracy,	szerszego	spojrzenia	i	otwartego	umysłu,	pozwalającego	śledzić	zmiany	 
w	otaczającej	 rzeczywistości,	 a	od	bibliotek	–	 coraz	większego	zaangażowania	w	życie	naukowe	
uczelni,	przy	których	funkcjonują.		

Rozwój	nowych	technologii	informacyjnych	sprawia,	że	błyskawicznie	zmienia	się	oblicze	
bibliotek	uczelnianych.	Katalog	jest	wprowadzany	do	bazy	komputerowej,	którą	można	efektywnie	
przeszukiwać	na	różne	sposoby.	Wszystkie	czynności	związane	z	wypożyczeniem	materiałów	biblio-
tecznych	do	domu	czy	do	czytelni	stają	się	zautomatyzowane.	Ogromne	zasoby	informacji	znajdują	
się	w	Internecie.	Oferują	je	biblioteki	cyfrowe,	firmy	komercyjne,	zajmujące	się	dystrybucją	baz	da-
nych,	jak	również	naukowe	zasoby	w	wolnym	dostępie.	Czytelnik	częstokroć	czuje	się	zagubiony	za-
równo	w	konkretnej	bibliotece,	jak	również	w	obliczu	tego,	czym	dysponuje	Sieć.	Bez	profesjonalnej	
pomocy	bibliotekarza	nie	jest	w	stanie	szybko	i	sprawnie	dotrzeć	do	potrzebnych	źródeł	informacji,	
zarówno	tradycyjnych,	jak	i	elektronicznych.	Dlatego	też	tak	wielką	rolę	odgrywa	działalność	dydak-
tyczna	biblioteki.	Należą	do	niej	wszelkiego	 typu	szkolenia	użytkowników	(pracowników	uczelni	 
i	studentów),	a	także	doskonalenie	zawodowe	samych	bibliotekarzy4.

Biblioteka	naukowa	buduje	 swój	wizerunek	nie	 tylko	prowadząc	działalność	dydaktyczną,	
lecz	 także	 realizując	 zadania	 naukowo-badawcze.	Najbardziej	 tradycyjną	dziedziną	badań	prowa-
dzonych	w	bibliotece	są	prace	bibliograficzne5.	Funkcja	naukowa	biblioteki	realizowana	jest	również	
poprzez	analizę	roli	i	miejsca	książki	we	współczesnej	komunikacji	naukowej,	prowadzenie	badań	 
z	zakresu	czytelnictwa,	historii	książki	czy	bibliotek	oraz	szeroko	pojętej	bibliologii6.	To	także	czyn-
ne	uczestnictwo	bibliotekarzy	w	konferencjach	naukowych	oraz	różnorakich	inicjatywach	macierzy-
stej	uczelni,	popularyzujących	wiedzę	i	sprzyjających	rozwojowi	szeroko	pojętej	nauki.

Zarówno	funkcja	dydaktyczna,	jak	i	naukowa	jest	niezmiernie	istotna	w	pracy	biblioteki	szko-
ły	wyższej.	

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

	 Biblioteka	Główna	Uniwersytetu	Kazimierza	Wielkiego	w	Bydgoszczy	już	od	40	lat	stanowi	
zaplecze	uczelni	wyższej.	Początkowo	tworzyła	warsztat	biblioteczny	i	informacyjny	Wyższej	Szkoły	
Nauczycielskiej,	która	powstała	w	1969	r.	i	prowadziła	3-letnie	studia	zawodowe.	W	1974	r.	WSN	
przekształciła	się	w	Wyższą	Szkołę	Pedagogiczną	i	zyskała	uprawnienia	do	nadawania	tytułu	magi-
stra.	Księgozbiór,	którym	dysponowała	nowo	powstała	biblioteka	i	uczelnia,	był	gromadzony	od	1957	
r.	Został	przejęty	ze	zlikwidowanych	szkół	średnich:	Liceum	Pedagogicznego	i	Bibliotekarskiego.	
Początkowo	 biblioteka	 gromadziła	 literaturę	 z	 zakresu	 pedagogiki,	 filozofii,	 bibliotekoznawstwa,	
nauk	filologicznych,	socjologii,	prawa,	religioznawstwa	i	sztuki.	Księgozbiór	miał	charakter	humani-

4	Żmigrodzki,	Z.	(Red.).	(1998).	Dz.	cyt.,	s.	21.
5	Ryszewski,	B.	(1996).	Dorobek	naukowy	Biblioteki	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika.	W:	J.	M.	Day	i	M.	Śliwińska	(Red.),	Dz.	cyt.,	
s.	24.
6	Żmigrodzki,	Z.	(Red.).	(1998).	Dz.	cyt.
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styczny,	co	było	zgodne	z	profilem	kształcenia	uczelni7.

	 Wraz	z	rozwojem	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej,	zwłaszcza	w	latach	90.,	powstawały	nowe	
kierunki	studiów.	W	1997	r.	senat	ówczesnej	WSP	podjął	uchwałę	o	„wzmocnieniu	kadrowym	i	na-
ukowym	oraz	o	poszerzeniu	profilu	humanistycznego	i	przyspieszeniu	rozwoju	nauk	matematyczno-
-przyrodniczych”8.	W	2000	r.	WSP	przekształciła	się	w	Akademię	Bydgoską.	Od	1	września	2005	
r.	 uczelnia	 funkcjonuje	 jako	Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego,	 najmłodszy,	wieloprofilowy	uni-
wersytet	w	Polsce.	Jest	drugą	co	do	wielkości	uczelnią	w	regionie	kujawsko-pomorskim,	kształci	16	
tys.	studentów	na	26	kierunkach	studiów,	prowadzi	także	40	kierunków	studiów	podyplomowych.	
Studenci	zdobywają	wiedzę	na	4	wydziałach:	

•	 Wydziale	Humanistycznym

•	 Wydziale	Pedagogiki	i	Psychologii

•	 Wydziale	Nauk	Przyrodniczych	

•	 Wydziale	Matematyki,	Fizyki	i	Techniki.	

	 Wraz	 ze	wzrostem	prestiżu	 uczelni,	 zmieniły	 się	 również	wymagania	 stawiane	 bibliotece.	
Obsługuje	ona	coraz	większą	 liczbę	pracowników	uniwersytetu,	 studentów,	 a	 także	mieszkańców	
Bydgoszczy	i	okolic.	Musi	także	sprostać	swoim	zadaniom	jako	placówka	o	charakterze	naukowym.	
Regulują	to	nie	tylko	obowiązujące	ustawy	i	akty	prawne,	ale	także	statut	Uniwersytetu.	Paragraf	22	
uznaje	bibliotekę	„za	jednostkę	organizacyjną	o	zadaniach	naukowych,	dydaktycznych	i	usługowy-
ch”9.	I	choć	funkcja	usługowa	jest	raczej	dominująca,	pozostałe	dwie	również	mają	ogromne	znacze-
nie.

Dydaktyka w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

	 Biblioteka	 uczelni	wyższej	 zobowiązana	 jest	 do	 udziału	w	 kształceniu	 studentów10.	 Jedną	 
z	form	tej	działalności	jest	przysposobienie	biblioteczne	studentów	pierwszych	roczników	studiów.	
Od	początku	swojego	istnienia	Biblioteka	Główna	aktywnie	realizuje	to	zadanie.	Początkowo	przy-
sposobienie	biblioteczne	miało	charakter	1,5-godzinnego	wykładu.	Uczestniczący	w	nim	studenci	
zdobywali	 podstawowe	 informacje	 dotyczące	 zasobu,	 jakim	 dysponuje	 biblioteka,	 a	 także	metod	
jego	 efektywnego	wykorzystania.	Do	 1992	 r.	 biblioteka	 nie	miała	własnego	 budynku.	Wszystkie	
jej	agendy	były	więc	rozproszone	i	znajdowały	się	w	różnych	miejscach	kampusu:	wypożyczalnia	 
w	piwnicach	budynku	głównego,	czytelnia	na	parterze,	katalogi	tematyczne	w	odrębnym,	oddalonym	
od	czytelni	pomieszczeniu,	czytelnia	czasopism	w	tzw.	pawilonie.	Sprawnie	przeprowadzone	przy-
7	Dubowik,	H.	(1992).	Biblioteka	Główna	Wyższej	Szkoły	Pedagogicznej	w	Bydgoszczy.	W:	Z.	Sokół	(Red.),	Rola i funkcje bibliotek 
wyższych szkół pedagogicznych w Polsce: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Rzeszowie w dniach 12-13 września 
1988 r.	(s.	81).	Rzeszów.
8	Uniwersytet	Kazimierza	Wielkiego.	Źródło:	http://www.ukw.edu.pl	[02.01.2009].
9	Statut	Uniwersytetu	Kazimierza	Wielkiego.	Źródło:	http://www.ukw.edu.pl	[02.02.2009].
10	Żmigrodzki,	Z.	(Red.).	(1998).	Dz.	cyt.

http://www.ukw.edu.pl
http://www.ukw.edu.pl
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sposobienie	miało	strategiczne	znaczenie.	Zajęcia	prowadzili	kustosze	i	starsi	bibliotekarze,	a	więc	
osoby	najbardziej	 kompetentne	 i	 posiadające	 rozległą	wiedzę	na	 temat	 funkcjonowania	biblioteki	 
i	zaplecza,	jakim	dysponuje.	

	 W	1993	r.	biblioteka	przeniosła	się	do	nowego	gmachu.	W	tym	też	czasie	rozpoczął	się	pro-
ces	komputeryzacji.	Jednostka	kupiła	system	komputerowy	Sowa,	a	od	2000	r.	pracuje	w	Horizonie.	
Zmiany	te	spowodowały	konieczność	zmodyfikowania	przysposobienia	bibliotecznego.	W	2002	r.	
odstąpiono	od	szkolenia	studentów	metodą	jednorazowego	wykładu11.	Od	tego	czasu	przysposobie-
nie	biblioteczne	z	zamkniętej	sali	wykładowej	przeniesiono	do	holu	biblioteki,	gdzie	obok	tradycyj-
nych	katalogów	kartkowych	sukcesywnie	zwiększała	się	ilość	stanowisk	komputerowych,	służących	
do	przeglądania	katalogów	elektronicznych.	W	trakcie	szkolenia,	oprócz	podstawowych	informacji	
dotyczących	funkcjonowania	biblioteki,	studenci	dowiadywali	się,	jak	praktycznie	korzystać	z	tra-
dycyjnych	katalogów	i	w	jaki	sposób	obsługiwać	bazę	komputerową.	W	miarę	upływu	czasu,	gdy	
większa	część	księgozbioru	znalazła	się	już	w	systemie	Horizon,	nacisk	położony	został	na	kształce-
nie	umiejętności	sprawnego	wykorzystania	katalogu	komputerowego.	

	 Pomimo	starań	pracowników	Oddziału	Informacji	Naukowej	(teraz	oni	przejęli	obowiązek	
szkolenia	użytkowników),	przysposobienie	biblioteczne	odbywało	się	w	coraz	trudniejszych	warun-
kach.	Hol	biblioteki	stawał	się	za	ciasny	i	za	głośny,	albowiem	lawinowo	rosła	liczba	osób	korzystają-
cych	z	usług	biblioteki.	Pojawiła	się	paląca	potrzeba	przeprowadzenia	radykalnych	zmian;	nastąpiły	
one	w	październiku	2008	r.	Od	 tego	momentu	przysposobienie	prowadzone	 jest	w	formie	pokazu	
multimedialnego.	Odbywa	się	on	w	Czytelni	Bibliograficznej,	pełniącej	jednocześnie	rolę	pracowni	
komputerowej.	 I	 choć	warunki	nie	 są	 jeszcze	 idealne	–	oprócz	grupy	uczestniczącej	w	szkoleniu,	 
w	pracowni	znajdują	się	zazwyczaj	studenci	korzystający	z	Internetu	–	są	jednak	zdecydowanie	lep-
sze	niż	w	holu	biblioteki.	W	czasie	przysposobienia	bibliotecznego	studenci	dowiadują	się	jak	zapisać	
się	do	biblioteki	i	jak	korzystać	z	jej	zasobów.	Bibliotekarze	informują	o	tym,	jakie	książki	czytelnicy	
mogą	wypożyczyć	do	domu	i	na	jak	długo,	a	z	których	pozycji	można	skorzystać	jedynie	w	czytel-
ni.	Prezentacja	umożliwia	zapoznanie	studentów	ze	wszystkimi	funkcjami	katalogu	komputerowego	
(przeszukiwanie	bazy,	zamawianie	książek	do	czytelni	 i	wypożyczalni,	 sprawdzanie	 stanu	konta),	 
a	także	przeglądanie	zeskanowanego	katalogu	alfabetycznego	pozycji	książkowych,	nie	wprowadzo-
nych	do	bazy	Horizon.	Krótko	omówione	zostają	także	tradycyjne	katalogi	kartkowe:	przedmiotowy	
i	systematyczny.	Umiejętność	korzystania	z	nich	przydaje	się	w	przypadku	poszukiwań	starszej	lite-
ratury	na	określony	temat.	W	trakcie	przysposobienia	studenci	informowani	są	również	o	zasobach	
cyfrowych,	którymi	dysponuje	biblioteka.	Pokaz	 trwa	45	minut	 i	 kończy	 się	wpisem	do	 indeksu.	 
W	roku	 akademickim	2004/05	przysposobieniem	objęto	 68	 grup	 studentów	pierwszych	 lat,	 a	 już	 
w	roku	2005/06	–	90	grup,	rok	później	97.	Grupy	liczą	20-30	osób.	Zgłaszają	się	po	wcześniejszym	
uzgodnieniu	terminu.

11	Sprawozdanie	z	działalności	uczelni	w	kadencji	1999-2002	z	uwzględnieniem	roku	akademickiego	2001/2002.	(2002,	28	maja).	
Bydgoszcz,	s.	106.
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	 Studenci	zaoczni	nie	są	zobligowani	do	uczestniczenia	w	przysposobieniu	bibliotecznym,	ale	
często	sami	zgłaszają	zapotrzebowanie	na	przeprowadzenie	tego	typu	zajęć.	Pracownicy	Oddziału	
Informacji	Naukowej	wychodzą	 tym	potrzebom	naprzeciw	 i	w	 czasie	 sobotnich	 lub	niedzielnych	
dyżurów	prowadzą	szkolenia	z	podstaw	obsługi	katalogu	komputerowego	biblioteki.	

	 Sprawnie	i	rzeczowo	przeprowadzone	przysposobienie	biblioteczne	przynosi	wymierne	ko-
rzyści	zarówno	bibliotece,	jak	i	studentom	korzystającym	z	jej	zasobów.	Jest	ono	także	elementem	
strategii	marketingowej12.	Bardzo	często	uczestniczący	w	nim	studenci	pierwszy	raz	w	swoim	życiu	
stykają	się	z	biblioteką	naukową.	Mogą	czuć	się	zagubieni	i	niepewni.	Od	tego,	w	jaki	sposób	pra-
cownik	 biblioteki	 zaprezentuje	 im	 jej	 ofertę,	 bardzo	wiele	 zależy.	Warto	 obudzić	w	 uczestnikach	
szkolenia	potrzebę	korzystania	z	usług	biblioteki	i	świadomość,	że	zawsze	mogą	liczyć	na	pomoc	 
i	wsparcie	bibliotekarza.	

	 Ważną	 formą	działalności	 biblioteki	 naukowej	 jest	 również	prowadzenie	 szkoleń	dla	 grup	
seminaryjnych.	W	bibliotece	UKW	zajęcia	z	magistrantami	 i	 studentami	ubiegającymi	 się	o	 tytuł	
licencjata	mają	długotrwałą	tradycję.	Obecnie	prowadzone	są	w	Czytelni	Bibliograficznej,	w	której	
–	obok	licznych	wydawnictw	bibliograficznych	–	znajduje	się	16	stanowisk	komputerowych	z	dostę-
pem	do	Internetu.	Opiekunowie	grup	umawiają	się	z	pracownikami	Oddziału	Informacji	Naukowej	
z	co	najmniej	tygodniowym	wyprzedzeniem.	Standardowe	szkolenie	trwa	1,5	godziny.	Zasadniczym	
celem	 tego	 typu	 spotkań	 jest	 wykształcenie	 umiejętności	 zebrania	 literatury	 do	 napisania	 pracy.	
Bibliotekarze	zwracają	uwagę	na	bogactwo	źródeł,	z	których	mogą	korzystać	studenci.	Są	to	zarów-
no	książki	i	czasopisma	drukowane,	jak	również	ogromne	zasoby	w	formie	elektronicznej.	W	trakcie	
szkolenia	zostają	przedstawione	bibliograficzne	i	pełnotekstowe	bazy	danych	dostępne	w	Internecie,	
choć	także	–	na	życzenie	grupy	–	prezentowane	są	źródła	tradycyjne.	

	 Punktem	 wyjścia	 jest	 bibliografia	 narodowa,	 o	 której	 istnieniu	 wie	 niewielu	 studentów.	
W	 pierwszej	 kolejności	 prezentowana	 jest	 baza	Książki	 Polskie,	 będąca	 elektronicznym	 zapisem	
Przewodnika	Bibliograficznego,	zawierająca	ponad	546	tys.	opisów	książek	wydanych	po	1973	r.13 
Ważną	częścią	bibliografii	narodowej	są	Artykuły	z	Czasopism	Polskich	(za	lata	1996-2004	oraz	wy-
dane	po	2005	r.),	a	także	Artykuły	z	Gazet	i	Tygodników.	Obie	bazy	zawierają	ponad	800	tys.	opisów	
bibliograficznych	artykułów	zamieszczonych	w	czasopismach.	Ponieważ	są	 to	największe	polskie	
bibliograficzne	bazy	multidyscyplinarne14,	obowiązkowo	zapoznawani	są	z	nimi	wszyscy	uczestnicy	
szkoleń.	W	celu	szybkiego	i	sprawnego	przeszukania	baz	warto	skorzystać	z	wyszukiwarki	Fidkar.

	 Doskonałym	uzupełnieniem	baz	Biblioteki	Narodowej	są	bibliografie	dziedzinowe.	Studenci	
kierunków	 technicznych	 poznają	 bazę	BazTech,	 gromadzącą	 literaturę	 techniczną	 z	 ok.	 500	 cza-

12	Chachlikowska,	A.	(2002).	Praca	naukowa	i	dydaktyczna	w	bibliotekach	uczelnianych	i	możliwości	jej	efektywnego	realizowania.	
W:	A.	Jazdon	i	A.	Chachlikowska	(Red.	nauk.), Stan i potrzeby polskich bibliotek naukowych. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu. 
materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań, 13-15.11.2002	(s.	180).	Poznań.
13	Bazy	Biblioteki	Narodowej.	Źródło:	http://mak.bn.org.pl/w10.htm	[30.03.2009].
14	Drabek,	A.	(2008).	Cyfrowy	warsztat	pracy	bibliotekarza.	Bibliotekarz,	7/8,	5.

http://mak.bn.org.pl/w10.htm
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sopism	od	1998	r.15,	pedagodzy	–	bazę	Pedagog,	opracowaną	przez	Oddział	Informacji	Naukowej	
Biblioteki	 Głównej	 Uniwersytetu	 Opolskiego,	 zawierającą	 opisy	 bibliograficzne	 książek,	 aktów	
prawnych	i	artykułów	z	dziedziny	pedagogiki	od	1990	r.16	Poloniści	obowiązkowo	zapoznawani	są	 
z	Polską	Bibliografią	Literacką,	zawierającą	dane	z	zakresu	teorii	i	historii	literatury	polskiej	i	obcej,	
wiedzy	o	teatrze,	filmie,	nauczaniu	literatury,	motywach	literackich	itp.17	W	Internecie	dostępne	są	
materiały	za	lata	1988-1996.	Baza	jest	kontynuacją	bibliografii	drukowanej.	Studenci	biologii	dowia-
dują	się	o	bazach	bibliograficznych	Instytutu	Badań	Leśnictwa,	historycy	m.in.	przeglądają	BazHum,	
bibliograficzną	bazę	danych	zawartości	polskich	czasopism	z	dziedziny	historii18	oraz	Bibliografię	
Historii	 Polski.	Ogromną	 pomocą	 służą	 dziedzinowe	 bazy	 danych	 dostępne	 na	 stronie	Biblioteki	
Jagiellońskiej.	

	 Ponieważ	 nie	wszystkie	 potrzebne	 do	 napisania	 pracy	materiały	 znajdują	 się	w	 bibliotece	
uczelnianej,	studenci	poznają	wybrane	katalogi	centralne	(Karo,	Nukat,	WorldCat).	Pozwalają	one	
seminarzystom	zlokalizować	niedostępne	na	miejscu	książki	i	czasopisma.

	 Druga	część	zajęć	poświęcona	jest	zasobom	pełnotekstowym	dostępnym	w	Sieci.	Obejmuje	
metodykę	prowadzenia	poszukiwań	w	bibliotekach	cyfrowych	i	komercyjnych	bazach	danych	do-
stępnych	w	sieci	UKW:	Springer,	Science	Direct,	Ebsco,	ostatnio	także	zawartość	czasopisma	Nature	
oraz	platforma	bibliograficzna	Ovid.	

	 Biblioteki	cyfrowe	są	w	Polsce	zjawiskiem	stosunkowo	młodym,	dlatego	studenci	nie	zawsze	
wiedzą	 o	 ich	 istnieniu.	 Z	 badań	 dotyczących	wykorzystania	 Internetu	w	 pracowni	 komputerowej	
biblioteki	UKW	oraz	z	bezpośrednich	 rozmów	ze	studentami	wynika,	że	z	zasobów	bibliotek	cy-
frowych	korzystają	rzadko	i	nie	potrafią	efektywnie	poruszać	się	w	ich	środowisku.	Dlatego	warto	
poświęcić	część	spotkania	z	grupą	seminaryjną	na	omówienie	tych	zagadnień.	Tworzenie	cyfrowych	
kolekcji	 zostało	zapoczątkowane	w	Stanach	Zjednoczonych	 już	w	1972	 r.	przez	M.	Harta19,	 choć	
budowanie	 światowych	 zasobów	 cyfrowych	 na	 dobre	 rozpoczęło	 się	w	 latach	 90-tych.	W	Polsce	
pierwsze	kolekcje	zaczęły	powstawać	w	2002	r.20 

Szkolenie	dotyczące	bibliotek	cyfrowych	rozpoczyna	się	od	prezentacji	Kujawsko-Pomorskiej	
Biblioteki	Cyfrowej,	której	biblioteka	UKW	wraz	z	Biblioteką	Uniwersytetu	Mikołaja	Kopernika	 
w	Toruniu	i	Collegium	Medicum	w	Bydgoszczy	jest	aktywnym	współtwórcą.	KPBC	tworzy	swój	
zasób	od	2005	r.	i	do	chwili	obecnej	(stan	na	4.	04.	2009	r.)	udostępniła	26	892	dokumentów21.	

15	BazTech.	Baza	danych	o	zawartości	polskich	czasopism	technicznych.	Źródło:	http://baztech.icm.edu.pl	[30.03.2009].	
16	Pedagog.	Biblioteka	Główna	Uniwersytetu	Opolskiego.	Źródło:	http://www.bg.uni.opole.pl/dp/pedagog/index.xml?id=	[30.03.2009].	
17	Polska	Bibliografia	Literacka.	Źródło:	http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep	[30.03.2009].	
18	BazHum.	Baza	danych	o	zawartości	polskich	czasopism	z	zakresu	nauk	humanistycznych	i	społecznych.	Źródło:	http://polishhistory.
pl/30.html	[30.03.2009].	
19	Franke,	J.	(2005).	Warianty	rozwoju	cyfrowych	kolekcji.	W:	D.	Grygrowski	i	E.	B.	Zybert	(Red.),	Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze 
(s.	73).	Warszawa.
20	Bednarek-Michalska,	B.	(2008).	Biblioteki cyfrowe (repozytoria) – nową ofertą usługową dla naukowych środowisk medycznych  
w Polsce.	Źródło:	http://www.konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Bednarek-michalska.doc	[31.03.	2009].
21	Kujawsko-Pomorska	Biblioteka	Cyfrowa.	Źródło:	http://kpbc.umk.pl/dlibra	[04.04.2009].	

http://baztech.icm.edu.pl
http://www.bg.uni.opole.pl/dp/pedagog/index.xml?id
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep
http://polishhistory.pl/30.html
http://polishhistory.pl/30.html
http://www.konferencja.biblio.cm.umk.pl/fileadmin/pelne_teksty/Bednarek-michalska.doc
http://kpbc.umk.pl/dlibra
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	 Podczas	 zajęć	 przedstawiane	 są	 3	 podstawowe	 kolekcje,	 na	 które	 podzielony	 jest	 zasób	
KPBC:	regionalna,	materiały	dydaktyczne	i	dziedzictwo	kulturowe.	Główny	nacisk	zostaje	położony	
na	materiały	dydaktyczne,	które	posortowane	są	wg	dziedzin	wiedzy.	W	zależności	od	profilu	zdo-
bywanego	wykształcenia,	grupie	seminaryjnej	prezentowane	są	wybrane	przykłady.	W	dalszej	części	
omawia	się	wyszukiwanie	wg	indeksów:	tytułów,	twórców	i	słów	kluczowych,	a	następnie	wyszu-
kiwanie	proste	i	zaawansowane	za	pomocą	operatorów	boolowskich.	KPBC	w	niewielkim	stopniu	
spełnia	rolę	repozytorium	tekstów	współczesnych22,	jest	ona	jednak	współtworzona	przez	bibliotekę	
UKW,	dlatego	to	od	niej	rozpoczyna	się	szkolenie	z	zakresu	obsługi	bibliotek	cyfrowych.	Ponieważ	
KPBC	zrzeszona	jest	w	Federacji	Bibliotek	Cyfrowych,	następnym	krokiem	szkolenia	jest	zapozna-
nie	seminarzystów	z	możliwościami	jednoczesnego	przeszukiwania	wszystkich	bibliotek	pracujących	 
w	programie	dLibra.	W	marcu	2009	r.	liczba	publikacji	w	polskich	bibliotekach	cyfrowych	przyłą-
czonych	do	FBC	przekroczyła	200	 tys.	publikacji23.	Bibliotekarze	prowadzący	szkolenia	zwracają	
uwagę	również	na	bogaty	zasób,	którym	dysponuje	Wielkopolska	Biblioteka	Cyfrowa,	jedna	z	pierw-
szych	bibliotek	cyfrowych	w	Polsce.

	 W	dalszej	 części	 szkolenia	 omawiane	 są	 biblioteki	 cyfrowe,	 pracujące	poza	FBC,	 a	 także	
sposoby	odnajdywania	podobnych	zasobów	w	Internecie,	głównie	za	pomocą	witryn	internetowych	
tradycyjnych	bibliotek	wyższych	uczelni.	 Prezentowana	 jest	Polska	Biblioteka	 Internetowa,	 która	
w	swojej	kolekcji	umieściła	m.	 in.	„Ucztę”	Platona	–	 lekturę	obowiązkową	z	filozofii	dla	studen-
tów	pierwszych	lat	studiów,	która	w	bibliotece	UKW	znika	z	półek	w	pierwszym	tygodniu	nowego	
roku	akademickiego.	Poloniści	i	historycy	dowiadują	się	o	istnieniu	Cyfrowej	Biblioteki	Narodowej,	 
a	magistranci	i	licencjaci	o	ścisłym	profilu	wykształcenia	–	Akademickiej	Biblioteki	Cyfrowej,	udo-
stępniającej	na	swoich	stronach	m.in.	wiele	skryptów	przydatnych	studentom	UKW.	

	 Seminarzyści	 dowiadują	 się	 także	 o	 istnieniu	 zagranicznych	 kolekcji	 cyfrowych.	 Poznają	
m.in.	American	Memory,	tworzoną	przez	Bibliotekę	Kongresu	USA,	umożliwiającą	dostęp	do	ponad	
9	mln	dokumentów	związanych	z	historią	i	kulturą	Stanów	Zjednoczonych,	jak	również	dowiadują	
się	o	Projekcie	Gutenberg	czy	kolekcji	 cyfrowej	Francuskiej	Biblioteki	Narodowej	Gallica.	Są	 to	
jednak	tylko	wiadomości	sygnalizowane,	mające	uzmysłowić	użytkownikom,	że	tego	typu	zasoby	
tworzone	są	w	Sieci	na	ogromną	skalę.

	 Przepisy	obowiązującego	prawa	autorskiego	sprawiają,	że	w	bibliotekach	cyfrowych	znajduje	
się	sporo	dokumentów	z	początku	XX	w.	i	starszych.	Publikacje	najnowsze	czasami	dostępne	są	tylko	
w	sieci	lokalnej	macierzystej	uczelni.	Mimo	to	kolekcje	cyfrowe	stanowią	cenne	źródło	ciekawych	
i	wartościowych	materiałów,	a	ponieważ	rozrastają	się	w	błyskawicznym	tempie,	studenci	powinni	
wiedzieć	o	ich	istnieniu.	

22	Bednarek-Michalska,	B.	(2008).	Dz.	cyt.
23	Federacja	Bibliotek	Cyfrowych.	Uczestnicy	Federacji.	Źródło:	http://fbc.pionier.net.pl/owoc/oai-hosts	[31.03.2009].	

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/oai-hosts
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	 Ważną	częścią	szkolenia	 jest	prezentacja	komercyjnych	baz	danych	zakupionych	przez	bi-
bliotekę	UKW.	Ta	część	spotkania	zaczyna	się	od	omówienia	baz	danych	Ebsco,	z	których	pracowni-
cy	i	studenci	UKW	korzystają	od	kilku	lat.	Seminarzyści	poznają	strukturę	bazy	i	wszystkie	kolekcje	
wchodzące	w	jej	skład,	a	także	możliwość	ich	jednoczesnego	przeglądania.	Następnie,	na	przykła-
dzie	Academic	Search	Complete,	pracownicy	Oddziału	Informacji	Naukowej	demonstrują	sposoby	
szczegółowego	wyszukiwania	dokumentów.	Omawia	się	wyszukiwanie	podstawowe,	zaawansowane	
i	wizualne,	a	także	wszystkie	indeksy,	zwłaszcza	słów	kluczowych	i	haseł	przedmiotowych.	Studenci	
dowiadują	się	o	możliwości	zawężania	i	poszerzania	tematu	poszukiwań,	zapisywania	danych,	lo-
gowania	się	do	serwisu	w	celu	pozyskiwania	alertów	o	nowych	materiałach	z	określonej	dziedziny.	
W	podobny	sposób	seminarzyści	uczą	się	docierania	do	interesujących	ich	źródeł	w	bazie	Science	
Direct	 i	Springer.	Uczelnia	wykupiła	do	nich	dostęp	w	2007	 r.	W	 tym	miejscu	zwraca	się	uwagę	
na	możliwość	przeszukiwania	bazy	z	platformy	ICM	Uniwersytetu	Warszawskiego.	Umożliwiają	to	
dwie	opcje:	Browse,	sortująca	zawartość	bazy	wg	dziedzin	wiedzy	i	tytułów	czasopism,	oraz	Search, 
porządkująca	ją	wg	indeksów	autorów,	tytułów,	słów	kluczowych	itp.

	 Oprócz	bibliotek	cyfrowych,	które	ze	względu	na	obowiązujące	prawo	autorskie	nie	mogą	
udostępniać	w	swoich	kolekcjach	najnowszych	publikacji	czy	komercyjnych	baz	danych,	z	których	
seminarzyści	muszą	korzystać	jedynie	na	terenie	uczelni,	warto	zaprezentować	wartościowe	zasoby	
Sieci,	które	bezpłatnie,	przez	całą	dobę,	umożliwiają	dostęp	do	najnowszych	publikacji	naukowych	 
z	różnych	dziedzin	wiedzy	w	ramach	ruchu	Open	Access.	Uczestnicy	i	twórcy	OA	uznają	naukę	za	
dobro	ogólnospołeczne,	a	w	związku	z	tym	wszystkie	publikacje	dotyczące	jej	najnowszych	osią-
gnięć	powinny	być	bez	żadnych	przeszkód	i	ograniczeń	udostępniane	w	Sieci.	Pierwsze	darmowe	
recenzowane	 czasopismo	 naukowe	 pojawiło	 się	w	 Internecie	 już	w	 1987	 (New Horizon In Adult 
Education),	 ale	 pierwszym	poważnym	przedsięwzięciem	na	 skalę	 globalną	 było	 powstanie	w	2003	
r.	platformy	DOAJ	–	Direktory	of	Open	Access	Journal24.	W	chwili	obecnej	(stan	na	5.04.2009	r.)	
DOAJ	oferuje	dostęp	do	4010	czasopism	naukowych,	z	czego	1433	można	przeszukiwać	szczegóło-
wo	na	poziomie	artykułów	za	pomocą	opcji	Find articles.	Zawartość	pozostałych	publikacji	można	
przeglądać	wchodząc	na	strony	poszczególnych	czasopism.	Są	one	posortowane	wg	dziedzin	wiedzy,	
co	znacznie	ułatwia	wyszukiwanie	publikacji	w	bazie.	Studenci	mają	do	dyspozycji	268	070	recen-
zowanych	 artykułów	naukowych	w	 różnych	 językach,	 nieomal	 z	 każdego	 zakątka	 świata,	w	 tym	
również	z	Polski25.	

	 Na	 uwagę	 seminarzystów	 zasługuje	 także	 kolekcja	 Elektronische	 Zeitschriften	 Bibliotek	
(Electronic	Journals	Library),	popularnie	zwana	listą	regensburską,	składająca	się	z	43	561	tytułów	
czasopism	naukowych,	w	 tym	5433	posiadających	 tylko	wersję	elektroniczną.	Aż	21	360	 tytułów	

24	Maciejewska,	Ł.,	Moskwa,	K.	i	Urbańczyk,	B.	(2007).	Czasopisma	naukowe	Open	Access	–	model	otwartego	dostępu	do	wiedzy.	 
W:	IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access. Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku.	Warszawa:	Stowarzyszenie	
Bibliotekarzy	Polskich,	Komisja	Wydawnictw	Elektronicznych,	Redakcja	„Elektronicznej	Biblioteki”.	Źródło:	http://www.ebib.info/
publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php	[31.03.2009].	
25	DOAJ.	Directory	of	Open	Access	Journals.	Źródło:	http://www.doaj.org/doaj?func=home	[05.04.2009].	

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php
http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/maciejewska_moskwa_urbanczyk.php
http://www.doaj.org/doaj?func=home
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czasopism	znajdujących	się	w	bazie	oferuje	bezpłatny	dostęp	do	pełnych	tekstów	artykułów26.	Wolny	
dostęp	oznaczony	jest	symbolem	zielonego	światełka.	Zawartość	kolekcji	można	przeglądać	wg	dzie-
dzin	wiedzy,	tytułów	czasopism	albo	szczegółowo,	za	pomocą	indeksów:	słów	z	tytułu,	słów	kluczo-
wych,	wydawcy,	ISSN	itp.

	 Z	polskich	zasobów	czasopism	elektronicznych	przedstawiana	jest	baza	Naukowe	i	Fachowe	
Polskie	 Czasopisma	 Elektroniczne,	 stworzona	 przez	 Anetę	 Drabek	 i	 Arkadiusza	 Pulikowakiego	 
z	Uniwersytetu	Śląskiego	we	wrześniu	2005	r.27	Oferuje	ona	dostęp	do	spisów	treści,	a	częściowo	
także	pełnych	tekstów	artykułów	2090	polskich	czasopism	naukowych	i	jest	cennym	źródłem	cie-
kawych	materiałów,	które	mogą	okazać	się	przydatne	do	pisania	pracy	dyplomowej.	Polskie	zaso-
by	pełnotekstowe	 tworzy	 także	Biblioteka	Wirtualna	Matematyki	oraz	Wirtualna	Biblioteka	Nauk	
Przyrodniczych.	Obie	bazy	posadowione	są	na	serwerze	ICM	Uniwersytetu	Warszawskiego.	

	 Ostatnim	elementem	szkolenia	 jest	 zwrócenie	uwagi	 seminarzystów	na	możliwości	wyko-
rzystania	wyszukiwania	zaawansowanego	w	przeglądarce	Google,	co	również	ułatwia	odnajdywanie	
ciekawych	materiałów	m.in.	w	określonym	formacie	lub	adresie	strony	internetowej.	

Szkolenie	seminaryjne,	oprócz	przekazania	konkretnych	wiadomości	teoretycznych	na	temat	
baz	danych,	stawia	sobie	również	za	cel	wykształcenie	nawyku	praktycznego	i	swobodnego	ich	wy-
korzystania.	Temu	celowi	służy	zestaw	ćwiczeń,	które	studenci	wykonują	z	bibliotekarzem	prowa-
dzącym	szkolenie.

	 Osoby	 prowadzące	 szkolenia	 zdają	 sobie	 sprawę	 z	 dużej	 ilości	 informacji	 przekazywanej	 
w	czasie	spotkania	z	grupami	seminaryjnymi,	w	związku	z	tym	zawsze	podkreślają	chęć	współpracy	
i	pomocy	w	indywidualnych	poszukiwaniach.	Kolosalne	znaczenie	ma	przekonanie	czytelnika,	że	od	
niego	samego,	jego	czynnej	postawy	i	zaangażowania	w	poszukiwaniu	źródeł	zależy	zebranie	bogatej	
bibliografii.

	 Dostęp	do	wartościowych	kolekcji	i	źródeł	informacji	w	Sieci	jest	często	dla	studentów	za-
skoczeniem.	Wysokiej	 rangi	 recenzowane	publikacje	w	 formie	 elektronicznej	 stanowią	doskonałe	
uzupełnienie	materiałów	zgromadzonych	w	placówce.	

	 Podczas	zajęć	w	bibliotece	studenci,	którzy	twierdzą,	że	„w	Internecie	jest	wszystko”,	zaczy-
nają	weryfikować	informacje	dostarczane	przez	Sieć.	Częstokroć	okazuje	się,	że	do	chwili	szkole-
nia	nie	zastanawiali	się	nad	jakością	i	wiarygodnością	wyszukiwanych	przez	siebie	informacji	i	że	 
„w	swoich	poszukiwaniach	sieciowych	nie	potrafili	oddzielić	ziarna	od	plew”28.	Bibliotekarze	pro-
wadzący	zajęcia	starają	się	więc	pełnić	rolę	kompetentnych	przewodników,	którzy	pomagają	określić	
26	Elektronische	Zeitschriftenbibliothek.	Źródło:	http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en	
[05.04.2009].	
27	Drabek,	A.,	Pulikowski,	A.	(2007).	Rozwój	i	funkcjonowanie	bazy	danych	Naukowe	i	fachowe	polskie	czasopisma	elektroniczne	
po	dwóch	latach	doświadczeń.	Biuletyn EBIB, 9(90).	Źródło:	http://www.ebib.info/2007/90/a.php?drabek_pulikowski	[31.03.2009].	
28	Grygrowski,	D.	(2005).	Bibliotekarze w elicie zawodów społeczeństwa postindustrialnego – życzenie czy pewność?	W:	D.	Grygrowski	
i	E.	Zybert	(Red.),	Dz.	cyt.,	s.	187.

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.ebib.info/2007/90/a.php?drabek_pulikowski
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wartość	znalezionej	informacji,	a	jednocześnie	są	bezstronni	w	doborze	jej	źródeł.	Poprzez	zajęcia	
z	grupami	seminaryjnymi	biblioteka	realizuje	jedną	z	podstawowych	funkcji	edukacyjnych,	polega-
jącą	na	kształtowaniu	umiejętności	oceny	i	selekcji	 informacji,	 jej	wartościowania,	wykorzystania	
nowych	technologii	oraz	doboru	właściwych	źródeł	i	strategii	wyszukiwawczych29.	

Szkolenia	cieszą	się	coraz	większym	uznaniem,	zarówno	ze	strony	magistrantów,	jak	również	
ich	opiekunów.	Świadczy	o	 tym	sukcesywnie	zwiększająca	się	 ilość	osób	nimi	zainteresowanych.	
Pedagodzy	 i	 poloniści	 przychodzą	na	nie	 już	od	 lat,	 lecz	ostatnio	w	 szkoleniach	 coraz	 aktywniej	
uczestniczą	magistranci	z	kierunków	ścisłych	i	przyrodniczych	(biologia,	edukacja	techniczno-infor-
matyczna,	matematyka).	Zainteresowanie	nimi	przejawiają	także	seminarzyści	z	historii,	politologii,	
językoznawstwa	i	psychologii.	I	choć	generują	one	coraz	więcej	pracy	dla	bibliotekarzy,	zdecydowa-
nie	ułatwiają	studentom	samodzielne	zebranie	literatury	do	napisania	pracy	licencjackiej	czy	magi-
sterskiej.	Wpływają	także	na	tworzenie	pozytywnego	wizerunku	biblioteki	jako	instytucji	otwartej,	
uczącej	i	twórczej.		

	 Kolejną	formą	działalności	dydaktycznej	Biblioteki	Głównej	UKW	są	lekcje	biblioteczne	dla	
uczniów	szkół	średnich.	Uczestniczą	w	nich	gimnazjaliści	i	licealiści	z	Bydgoszczy,	a	także	ucznio-
wie	klas	maturalnych	z	 liceów	w	Świeciu	 i	Koronowie;	ostatnio	 także	zaczęli	pojawiać	się	matu-
rzyści	z	techników.	W	roku	akademickim	2006/2007	przeprowadzono	17	takich	lekcji,	ale	już	przez	
pierwsze	dwa	miesiące	roku	2008/2009	było	ich	12.	Zajęcia	odbywają	się	w	pracowni	komputerowej.	 
W	czasie	 ich	 trwania	uczniowie	zdobywają	 informacje	na	 temat	historii	 i	 funkcjonowania	biblio-
teki	UKW,	dowiadują	się	jak	korzystać	z	jej	katalogów	i	w	jaki	sposób	zebrać	literaturę	przydatną	 
w	przygotowaniach	do	matury.	Zapoznawani	są	także	z	wiarygodnymi	źródłami	informacji	dostęp-
nymi	w	Internecie.	Przede	wszystkim	poznają	bazy	Biblioteki	Narodowej.	Nacisk	kładziony	jest	na	
Bibliografię	Zawartości	Czasopism,	albowiem	pozwala	ona	docierać	do	recenzji	książek	omawia-
nych	podczas	prezentacji	maturalnych,	a	także	do	ciekawych	i	bardziej	szczegółowych	opracowań	
poszczególnych	utworów	literackich.	Dla	uczniów	przygotowywane	są	specjalne	zestawy	ćwiczeń.	
Ich	tematyka	zależy	od	profilu	klasy.	Lekcje	te	cieszą	się	dużą	popularnością	i	zyskują	uznanie	na-
uczycieli,	którym	zależy	na	nawiązaniu	trwałej	współpracy	z	biblioteką.	O	tym,	że	zajęcia	te	mają	
sens,	świadczy	coraz	większa	liczba	maturzystów	korzystająca	z	usług	biblioteki	UKW.	

	 Ważną	 formą	 działalności	 dydaktycznej	 są	 także	 indywidualne	 szkolenia	 czytelników.	
Codziennie	bibliotekarze	Oddziału	Informacji	Naukowej	udzielają	wielu	porad	dotyczących	wyszu-
kiwania	 literatury	z	katalogów	biblioteki	UKW,	 lokalizowania	materiałów	w	 innych	bibliotekach,	
korzystania	z	zasobów	cyfrowych	itp.	Czytelnicy	oczekują	pomocy	głównie	w	zakresie	obsługi	ka-
talogu	komputerowego.	Spora	 rzesza	użytkowników	nie	uczestniczy	w	zorganizowanym	przyspo-
sobieniu	bibliotecznym	i	nie	potrafi	przeszukiwać	baz.	Dotyczy	 to	osób	spoza	uczelni:	 studentów	
bydgoskich	szkół	wyższych,	głównie	niepublicznych,	które	dopiero	tworzą	swoje	zaplecze	naukowe,	

29	Majerska,	K.	 (2005).	Edukacyjny	 paradygmat	 biblioteki	 naukowej	w	 tworzeniu	 społeczeństwa	wiedzy. W:	Z.	Dacko-Pikiewicz	 
i	M.	Chmielarska	(Red.),	Rola biblioteki naukowej w tworzeniu społeczeństwa wiedzy. Dąbrowa	Górnicza,	s.	23.
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mieszkańców	Bydgoszczy	 niezwiązanych	 z	 uczelnią,	 a	 chcących	 korzystać	 z	 zasobów	biblioteki,	 
i	studentów	zaocznych.	Tym	osobom	trzeba	pomagać	kompleksowo,	mając	na	uwadze	fakt,	że	czę-
stokroć	nie	mają	żadnego	doświadczenia	w	korzystaniu	z	biblioteki	wyższej	uczelni.	Indywidualny	
kontakt	 z	 użytkownikiem	ma	 dziś	 kolosalne	 znaczenie.	 Jest	ważnym	 elementem	 funkcjonowania	 
i	pracy	biblioteki,	która	musi	dbać	i	zabiegać	o	swoich	czytelników	oraz	sprawiać,	by	czuli	się	swo-
bodnie	w	przyjaznej	przestrzeni	bibliotecznej.	Kompetentny,	otwarty	i	twórczy	bibliotekarz	kreuje	
wizerunek	biblioteki,	jako	instytucji	nastawionej	na	sprawną	obsługę	użytkownika,	nie	zaś	martwego,	
pozbawionego	ducha	budynku	z	zakurzonymi	woluminami,	z	których	nie	wiadomo	jak	skorzystać.	
Wspólne	docieranie	do	skarbnicy	wiedzy	zawartej	w	tradycyjnych	książkach	i	czasopismach	musi	
korelować	z	umiejętnym	wskazaniem	wartościowych	i	wiarygodnych	źródeł	informacji	zawartych	 
w	Internecie.	Praca	z	użytkownikiem	sprzyja	realizacji	tego	zadania.	

Począwszy	od	2008	r.	pracownicy	Oddziału	 Informacji	Naukowej	zaczęli	 także	prowadzić	
szkolenia	 z	 zakresu	 obsługi	 elektronicznych	 źródeł	 informacji	 dla	 pracowników	biblioteki	UKW,	
niestykających	się	z	tymi	zagadnieniami	w	codziennej	pracy.	Spotkania	te	cieszą	się	dużym	zaintere-
sowaniem,	a	bibliotekarze	w	nich	uczestniczący	są	zadowoleni	z	możliwości	poszerzenia	posiadanej	
wiedzy.	

	 W	trakcie	wszystkich	szkoleń	istotne	znaczenie	mają	informatory	przygotowane	przez	pra-
cowników	Oddziału	Informacji	Naukowej.	Znajdują	się	w	nich	informacje	o	zasadach	korzystania	 
z	zasobów	biblioteki	UKW,	o	bazach	danych	zakupionych	przez	uczelnię	i	ciekawych,	wiarygodnych	
źródłach	informacji	dostępnych	w	Internecie.	

	 Kolejnym	zadaniem	dydaktycznym,	realizowanym	przez	Bibliotekę	Główną	UKW	jest	or-
ganizowanie	 praktyk	 zawodowych	 studentów	 bibliotekoznawstwa	 (obecnie	 informacji	 naukowej	 
i	bibliotekoznawstwa).	Corocznie	zgłasza	się	kilkoro	chętnych	do	ich	odbycia.	Studenci	zapoznają	
się	kolejno	z	pracą	wszystkich	oddziałów	bibliotecznych	i	–	w	miarę	swoich	możliwości	i	umiejętno-
ści	–	realizują	powierzone	im	zadania.	

	 Inną	 formą	 dydaktyki	 bibliotecznej	 są	 staże	 zawodowe	 dla	 bibliotekarzy	 ubiegających	 się	 
o	awans	na	stanowisko	starszego	bibliotekarza	lub	kustosza.	W	Bibliotece	Głównej	UKW	staże	od-
bywali	 m.in.	 pracownicy	 biblioteki	 Uniwersytetu	Mikołaja	 Kopernika	 w	Toruniu	 i	 Uniwersytetu	
Technologiczno-Przyrodniczego	w	Bydgoszczy.	Dały	one	możliwość	podzielenia	się	umiejętnościa-
mi	zawodowymi	i	spostrzeżeniami	na	temat	pracy	w	poszczególnych	bibliotekach.	Staże	sprzyjają	
nie	tylko	nabywaniu	nowej	wiedzy,	lecz	także	integracji	rozproszonego	środowiska	bibliotekarskie-
go.		 	

	 Działania	dydaktyczne	biblioteki	UKW	rozgrywają	się	na	bardzo	różnych	poziomach	i	w	bardzo	
szerokim	aspekcie.	Służą	czytelnikom,	ułatwiając	im	korzystanie	z	tego	wszystkiego,	czym	dysponu-
je	biblioteka,	zapewniając	dostęp	do	informacji	na	wielu	płaszczyznach,	sprawiając,	by	przebywanie	
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w	bibliotece	dla	nikogo	nie	było	zjawiskiem	stresogennym.	Ważne	są	także	działania	dydaktyczne	
związane	 z	 rozwojem	 zawodowym	 samych	 bibliotekarzy,	 bo	 i	 oni	we	współczesnej	 rzeczywisto-
ści	muszą	na	bieżąco	śledzić	wszystkie	zachodzące	zmiany	 i	dostosowywać	do	nich	swoją	pracę.	 
W	przyszłości	można	spodziewać	się	coraz	większych	przeobrażeń.	Biblioteki	cyfrowe	powiększą	
swoje	kolekcje,	powstaną	nowe	bazy	danych,	szybki	postęp	nauki	będzie	owocował	coraz	większą	
ilością	publikacji	w	wolnym	dostępie.	Dlatego	też	zadania	dydaktyczne	biblioteki	UKW,	podobnie	
jak	 i	 innym	 bibliotek	wyższych	 uczelni,	 będą	 z	 biegiem	 czasu	 coraz	 bardziej	 rozbudowywać	 się	 
i	rozwijać.	

	 Biblioteka	UKW	jest	placówką	stosunkowo	młodą,	liczy	dopiero	40	lat.	Przez	ten	czas	wy-
pracowała	sobie	skuteczne	metody	działalności	dydaktycznej.	O	bibliotece	mówi	się,	że	jest	sercem	
uniwersytetu.	Dotyczy	to	także	książnicy	UKW,	która	stara	się	sprostać	swoim	zadaniom	i	tworzyć	
bogate	zaplecze	uczelni.	Ponieważ	budynek	biblioteki	UKW	zdecydowanie	przestał	wystarczać	dla	
pomieszczenia	bogatego	księgozbioru	i	nie	spełnia	wymogów	stawianych	przed	tego	typu	placówką,	
powstały	projekty	budowy	nowego	obiektu.	Będzie	on	wyposażony	w	sale	dydaktyczne,	wykładowe,	
konferencyjne,	pracownie	zaopatrzone	w	wysokiej	 jakości	sprzęt	komputerowy.	Otworzy	to	przed	
bibliotekarzami	nowe	możliwości	prowadzenia	bardziej	efektywnej	działalności	dydaktycznej	i	na-
ukowej.	Takie	nowoczesne	centrum	kultury,	wiedzy	 i	 nauki	 jest	 potrzebne	nie	 tylko	uczelni,	 lecz	
także	miastu.	
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Współpraca bibliotek wrocławskich niepublicznych szkół wyższych

Abstrakt:	Biblioteki	wrocławskich	uczelni	niepublicznych	tworzą	nieformalną	sieć	współpracy.	Zatrudnieni	w	nich	bi-
bliotekarze	wymieniają	się	wiedzą	i	doświadczeniami.	Wzajemnie	motywują	do	rozwijania	umiejętności	zawodowych.	
Wspólnie	realizują	różne	przedsięwzięcia,	takie	jak	organizacja	konferencji	czy	przygotowanie	publikacji.	Współtworzą	
lokalne	środowisko	bibliotekarzy	szkół	wyższych,	wzmacniając	tym	samym	potencjał	niewielkich	instytucji.

Słowa	kluczowe:	biblioteki	akademickie,	biblioteki	naukowe,	biblioteki	szkół	wyższych	niepaństwowych

                                           „Biblioteka	potrafi	zgromadzić	więcej	 lub	mniej	potrzebnych	zbiorów,	ob-
służyć	 większą	 lub	mniejszą	 publiczność	 i	 zrealizować	w	mniejszym	 lub	
większym	stopniu	zadania,	ale	na	samowystarczalność	nie	ma	szans”1	–	mot-
to	współpracy	bibliotek	niepublicznych	szkół	wyższych.	

Współpraca	wg	Uniwersalnego słownika języka polskiego	 (w	 żadnym	 innym	 słowniku	 czy	
encyklopedii	tradycyjnej	hasło	to	nie	występuje)	to	„…działalność	prowadzona	wspólnie	przez	wiele	
osób,	instytucji,	państw”2	natomiast	w	internetowej	encyklopedii	Wikipedia	„Współpraca,	współdzia-
łanie	-	zdolność	tworzenia	więzi	i	współdziałania	z	innymi,	umiejętność	pracy	w	grupie	na	rzecz	osią-
gania	wspólnych	celów,	umiejętność	zespołowego	wykonywania	zadań	i	wspólnego	rozwiązywania	
problemów”3	w	naszym	przypadku	działania	na	rzecz	społeczności	studenckiej	miasta	Wrocławia.	
Podobnie	 jak	 rektorzy	niepublicznych	 szkół	wyższych	 spotykają	 się	na	konferencjach	 (kolegium)	
rektorów	 tak	 i	bibliotekarze	mniej	 lub	bardziej	 formalnie	prowadzą	wymianę	doświadczeń,	 infor-
macji	czy	zbiorów,	zakładają	konsorcja,	korporacje,	a	wszystko	w	celu	maksymalnego	zaspokojenia	
potrzeb	swoich	czytelników,	użytkowników	i	współpracowników.	Bez	współzawodnictwa	i	rywali-
zacji	ale	w	trosce	o	jak	najwyższą	jakość	obsługi	naszych	czytelników.	Szczególnie	widoczna	jest	
współpraca	między	bibliotekami	w	zakresie	wymiany	książek,	wypożyczeń	międzybibliotecznych,	
wymiany	specjalistycznej	wiedzy,	prowadzenia	wspólnych	akcji	bibliotecznych	i	kulturalnych.	Waż-
ne	stają	się	też	działania	wzmacniające	współpracę,	osobiste	kontakty,	wymiana	poglądów	i	pomy-
słów,	 realizacja	wspólnych	przedsięwzięć.	W	wyniku	współpracy	 łatwiej	poznać	kierunek	dalsze-

1	Wojciechowski,	J.	(2001).	Biblioteka: kontynuacje i zmiany.	Kraków:	Wydawnictwo	Uniwersytetu	Jagiellońskiego,	s.	39.
2	Dubisz,	S.	(Red.).	(2003).	Uniwersalny słownik języka polskiego.	T. 5, W-Ż. Warszawa:	Wydawnictwo	Naukowe	PWN,	s.	5-26.
3	Współpraca.	 (2009,	 25	 maja). Wikipedia, wolna encyklopedia.	 Źródło:	 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3%C5%82praca	
[25.05.2009].
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go	rozwoju.	Możliwe	jest	uwzględnienie	szerszego	spektrum	czynników	i	minimalizuje	się	ryzyko	
pominięcia	 istotnych	 niuansów	 rozwoju.	Mnogość	 podmiotów	 pozwala	 na	 jednoczesne	 działanie	 
w	 różnych	 kierunkach,	w	 efekcie	 czego	wzrasta	 prawdopodobieństwo	 osiągnięcia	 sukcesu.	 Przy-
czynia	 się	 to	do	poprawy	przepływu	 informacji	 i	wiedzy	 (dzięki	klimatowi	wzajemnego	zaufania	
i	partnerstwa),	wzrostu	efektywności	i	produktywności	(poprzez	specjalizację),	przyspiesza	proces	
powstawania	 nowych	usług	 i	wpływa	na	wzrost	 innowacyjności.	 Spotkania	 i	 zebrania	 są	 nie	 tyl-
ko	miejscem	wymiany	informacji	i	doświadczeń,	ale	także	platformą	do	dalszej	współpracy	dwu-	,	
trzy-	stronnej,	w	praktyce	dotyczących	spraw	drobniejszych4.	Szczególne	znaczenie	współpraca	ma	
w	odniesieniu	do	 instytucji	nowych,	dopiero	 tworzących	się,	do	bibliotek	bez	baz	 i	doświadczeń,	
zatrudniających	jedną	czy	dwie	osoby.

W	roku	1990	weszła	w	życie	Ustawa	o	szkolnictwie	wyższym5	umożliwiająca	powstanie	szkół	
wyższych	niepublicznych,	a	w	 ich	obrębie	obligatoryjnie	biblioteki.	Na	mocy	 tej	ustawy	do	 roku	
2009	powstało	we	Wrocławiu	15	uczelni	niepublicznych	oraz	znalazły	swoją	siedzibę	trzy	zamiejsco-
we	filie	szkół	wyższych6.	W	krótkim	czasie	od	założenia	uczelni	zaczęły	powstawać	biblioteki	uczel-
niane.	Bibliotekarze	podejmujący	się	tworzenia	tych	placówek	mieli	bardzo	trudne	zadanie.	Oprócz	
wyposażenia	 podstawowego	 (regały,	 biurka,	 komputery),	 zgromadzenia	 księgozbioru,	 stworzenia	 
i	urządzenia	czytelni,	które	natychmiast	powinny	obsługiwać	czytelników,	bibliotekarze	musieli	wy-
konywać	pełen	zakres	prac	i	usług	związanych	z	funkcjonowaniem	biblioteki	naukowej.	Większość	
osób	podejmujących	się	tego	wyzwania	miała	już	za	sobą	pracę	w	innych	książnicach	(publicznych,	
naukowych,	szkolnych),	ale	byli	też	w	tym	gronie	tacy,	dla	których	praca	w	bibliotece	niepublicznej	
szkoły	wyższej	stanowiła	pierwsze	zatrudnienie	po	studiach.	Z	najtrudniejszymi	zadaniami	spotkali	
się	bibliotekarze	na	początku,	kiedy	to	należało	przyjąć	właściwą	strategię	postępowania,	sformuło-
wać	wizję	biblioteki,	zgodną	z	misją	uczelni,	która	umożliwiłaby	stworzenie	biblioteki	na	miarę	XXI	
wieku.	Pojawiły	się	więc	pierwsze	problemy	zarówno	merytoryczne	(dobór	księgozbioru,	czasopism	
i	ich	zakres),	jak	i	techniczne	(ustawienia	księgozbioru	w	posiadanych	pomieszczeniach).	Część	bi-
bliotekarzy	niepublicznych	szkół	wyższych	znała	się	nawzajem	z	poprzednich	miejsc	pracy,	część	
gwałtownie	potrzebowała	pomocy	i	szukała	jej	zarówno	w	swoim	gronie,	jak	i	na	bardziej	oficjalnych	
szkoleniach	czy	konferencjach.	Najszybciej	jednak	można	było	skorzystać	z	doświadczenia	pracow-
nika	biblioteki	funkcjonującej	już	rok	lub	dwa	dłużej,	wzorując	się	na	dokumentach	bibliotecznych	
np.	 regulaminach,	 dziennikach	odwiedzin,	 rewersach,	w	 zakresie	układu	księgozbioru,	 informacji	 
o	komputerowych	programach	bibliotecznych,	oznakowania	książek	pozostających	w	czytelni,	czy	
też	bardziej	prozaicznych	informacji:	o	producencie	regałów,	podpórek	do	książek,	wózków	biblio-
tecznych.	Bibliotekarze	informowali	się	wzajemnie	o	sposobach	zakupu	i	pozyskiwania	księgozbioru	
(m.in.	przekazywano	sobie	dane	o	hurtowniach	książek	oferujących	największy	wybór	i	najwyższe	

4	Andruszko,	H.	 i	Lamberti,	M.	 (b.d.).	Od Doliny Krzemowej do Bibliopolis. Mikro klaster Bibliotek miasta Poznania gromadzących 
literature prawniczą i ekonomiczną. Źródło:	http://main3.amu.edu.pl/~emika/klaster/images/PDF/od%20grona%20do.pdf	[25.05.2009].
5	Ustawa	z	dnia	12	września	1990	r.	o	szkolnictwie	wyższym	(Dz.	U.	Nr	65	poz.	385).
6	Wykaz	uczelni	niepublicznych	na	stronach	Ministerstwa	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego.	Źródło:	http://www.nauka.gov.pl/mn/index.
jsp?place=Menu08&news_cat_id=951&layout=2	[11.05.2009].

http://main3.amu.edu.pl/~emika/klaster/images/PDF/od grona do.pdf
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu08&news_cat_id=951&layout=2
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opusty	na	cenie	książek),	o	firmach	zajmujących	się	prenumeratą	czasopism.	Upewniano	się	nawza-
jem	co	do	podstawowych	zarządzeń	i	norm	wykonywania	prac	bibliotekarskich,	przepisów	dotyczą-
cych	zatrudnienia	 i	wynagrodzenia,	o	zakresach	praw	 i	obowiązków	pracowników	biblioteki.	Nie	
brakowało	również	informacji	o	najbardziej	korzystnych	warunkach	zakupu	podstawowego	warsz-
tatu	bibliotekarskiego:	rewersów,	kart	książek,	kodów	paskowych	itp.	W	trakcie	rozwoju	zwiększało	
się	w	bibliotece	zatrudnienie	–	przekazywano	sobie	podania	osób	poszukujących	pracy	w	bibliotece,	
informacje	o	pracownikach	młodych,	wykształconych,	ale	już	sprawdzonych	w	pracy	w	innych	pla-
cówkach.

Ponieważ	niemożliwe	było	skonstruowanie	w	krótkim	czasie	kolekcji	spełniającej	wszystkie	
oczekiwania	czytelników,	podjęto	wymianę	informacji	o	zakresie	tematycznym	księgozbiorów	gro-
madzonych	w	poszczególnych	bibliotekach,	a	także	o	możliwości	korzystania	z	bibliotek	przez	czy-
telników	nie	posiadających	statusu	studenta,	czy	pracownika	danej	uczelni.	W	2002	roku	na	podsta-
wie	przeprowadzonych	ankiet	powstała	pierwsza	publikacja:	Biblioteki Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych7,	która	miała	sprzyjać	i	ułatwiać	komunikację	między	bibliotekarzami	uczelnianymi.	Podano	
w	 niej	 podstawowe	 informacje	 dotyczące	 osób	 prowadzących	 bibliotekę	 (znakomicie	 ułatwiło	 to	
nawiązywanie	 kontaktów	osobistych)	 oraz	 adresy	 bibliotek,	 dni	 i	 godziny	 otwarcia,	 zakres	 tema-
tyczny	gromadzonych	zbiorów,	tytuły	czasopism	itp.	Publikacja	ta	do	dziś	stanowi	jedyny	drukowa-
ny	warsztat	informacyjny	o	bibliotekach	niepublicznych	szkół	wyższych	Wrocławia.	W	2008	roku	
powstał	artykuł	pt.	Strony WWW jako element wizerunku bibliotek niepaństwowych szkół wyższych 
miasta Wrocławia8	świadczący	o	wzajemnym	zainteresowaniu.

Uczestnictwo	w	 pierwszych	 spotkaniach	 pracowników	bibliotek	 niepublicznych	 szkół	wyż-
szych	pokazało,	że	w	grupie	 łatwiej.	Postanowiono	więc	spotykać	się	częściej,	odwiedzać	się	na-
wzajem,	zapraszać	przedstawicieli	i	prelegentów	różnych	firm	(m.in.	Lex,	LexisNexis,	Prolib,	Mol,	
Sowa,	Bibliofil,	Juszczak,	Zakamycze,	WoltersKluwer)	nie	dla	jednej	małej	biblioteki,	z	jedno-	czy	
dwuosobową	obsadą,	lecz	sieci	wrocławskich	bibliotek	niepublicznych	szkół	wyższych.	Organizacja	
i	udział	w	konferencjach	i	spotkaniach	(nie	tylko	wrocławskich)	pozwalały	wygłaszać	referaty,	pu-
blikować	artykuły,	realizować	zadania	naukowe	stawiane	pracownikom	bibliotek	uczelnianych	oraz	
stwarzały	możliwość	integracji.	
Aktywna	współpraca	bibliotekarzy	zaowocowała	nie	tylko	pogłębieniem	się	przyjaźni	ale	także	wza-
jemną	mobilizacją	do	działania	m.in.	przy	podejmowaniu	studiów	podyplomowych	(ukończonych	 
z	sukcesem),	przygotowaniami do	egzaminu	na	bibliotekarza	dyplomowanego	(wszystkich	zdanych	
z	powodzeniem).	Można	było	 również	wspomóc	się	 indywidualnymi	poradami	w	 rozwiązywaniu	
problemów	zawodowych,	ale	także	rozwijaniu	działalności	naukowej	bibliotek	-	bibliotekarze	(m.in.	
na	 potrzeby	 konferencji)	 wspólnie	 pisali	 referaty9,	 czy	 też	 odbywali	 razem	 szkolenia	 zawodowe	 
7	Święcicka,	B.	(Oprac.).	(2002).	Biblioteki Niepaństwowych Szkół Wyższych.	Wrocław.
8	 Święcicka,	 B.	 (2008).	 Strony	 WWW	 jako	 element	 wizerunek	 bibliotek	 niepaństwowych	 szkół	 wyższych	 miasta	 Wrocławia.  
W:	Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej - tradycja i nowoczesność.	Publikacja	w	przygotowaniu.
9	Andrejów-Kubów,	A.	i	Podgórska,	M.	(2002).	Praca	na	froncie	jako	droga	do	tworzenia	wizerunku	bibliotek.	W:	S.	Kubów	(Red.),	
Marketing i jakość usług bibliotek akademickich (s.	13-20).	Wrocław:	Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	Edukacji	TWP;	Augustynowska,	 
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w	ramach	programu	Erasmus10.	

W	ramach	współpracy	rozpoczęto	wymianę	międzybiblioteczną	publikacji	wydawanych	przez	
poszczególne	uczelnie.	Umożliwiło	to	zapoznanie	się	z	opracowaniami	dotyczącymi	często	wąsko	
specjalistycznych	dziedzin	wiedzy,	którymi	zajmują	się	poszczególne	uczelnie.

Nieocenioną	 rolę	we	wzajemnej	współpracy	odegrało	utworzenie	 (mocą	uchwały	nr	6/2004	
Zarządu	Oddziału	SBP	we	Wrocławiu	z	dnia	19.05.2004)	Koła	Bibliotek	Niepaństwowych	Szkół	
Wyższych.	Spontanicznej	wcześniej	współpracy	nadało	to	podstaw	formalnych.	Członkami	Koła	są	
obecnie	pracownicy	10.	bibliotek,	spośród	18.,	niepublicznych	uczelni	wrocławskich.	Pod	egidą	SBP	
bibliotekarze	brali	udział	m.in.	w	corocznych	obchodach	Dnia	Bibliotekarza	i	Bibliotek,	w	I	Targach	
Bibliotecznych	zorganizowanych	w	maju	2005	oraz	we	wszystkich	spotkaniach	problemowych.	Za-
rząd	Koła	Niepaństwowych	Szkół	Wyższych	rok	rocznie	przedstawia	kandydatów	do	nagród	i	odzna-
czeń,	co	pozwala	zaistnieć	bibliotekarzom	niepublicznych	szkół	wyższych	w	środowisku	biblioteka-
rzy	Wrocławia.	Działalność	Koła	polega	głównie	na	reprezentowaniu	środowiska	wrocławskiego	na	
szczeblu	ogólnopolskim,	stworzeniu	możliwości	wymiany	doświadczeń	poprzez	wzajemne	odwie-
dziny	w	poszczególnych	bibliotekach,	spotkaniach,	szkoleniach,	prezentacjach,	wyjazdach	integra-
cyjnych	i	szkoleniowych.	Dotychczas	zorganizowano	wycieczki	do	Biblioteki	Politechniki	Wrocław-
skiej,	zwiedzono	nowy	budynek	Biblioteki	Wydziału	Prawa,	Administracji	i	Ekonomii	Uniwersytetu	
Wrocławskiego,	Bibliotekę	Ossolineum	we	Wrocławiu	oraz	wyjazd	edukacyjny	do	Biblioteki	Uni-
wersytetu	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu.	Koło	posiada	swoją	stronę	internetową	(www.kolosbp.
wroc.pl),	na	której	zamieszczony	jest	m.in.	wykaz	bibliotek	będących	jego	członkami,	 informacje	 
o	zakresie	posiadanego	księgozbioru,	czasopism,	baz	danych	oraz	informacje	o	możliwości	korzysta-
nia	z	księgozbioru	przez	potencjalnie	zainteresowanych	czytelników.

Współpracę	bibliotek	niepaństwowych	szkół	wyższych	w	2002	roku	zainicjowała	Biblioteka	
Wyższej	Szkoły	Zarządzania	i	Finansów	(obecnie	zatrudniająca	3	bibliotekarzy)	oraz	dyrektor	Biblio-
teki	Dolnośląskiej	Szkoły	Wyższej	(zatrudniającej	największy	i	merytorycznie	najsilniejszy	zespół:	
1	doktor,	2	bibliotekarzy	dyplomowanych,	5	mgr	bibliotekoznawstwa).	Dolnośląska	Szkoła	Wyższa,	
dysponująca	najlepszymi	warunkami	lokalowymi,	organizowała	konferencje,	szkolenia	i	spotkania	
(6	 konferencji)	 zapraszając	wszystkich	 bibliotekarzy	 zatrudnionych	we	wrocławskich	 niepublicz-
nych	szkołach	wyższych.	Dolnośląska	Wyższa	Szkoła	Służb	Publicznych	„ASESOR”	(1	bibliotekarz	
dyplomowany,	2	magistrów	bibliotekoznawstwa)	z	siedzibą	w	centrum	Wrocławia	i	posiadająca	do-
skonały	warsztat	biblioteczny,	była	najdogodniejszym	miejscem	spotkań	dla	uczestników	kilkunastu	
szkoleń	organizowanych	wspólnie	z	innymi	bibliotekami	oraz	kilkudziesięciu	zjazdów	dla	kandyda-
tów	z	różnych	stron	Polski,	przygotowujących	się	do	egzaminu	na	bibliotekarza	dyplomowanego.	
Wyższa	Szkoła	Zarządzania	 „Edukacja”	 (5	bibliotekarzy)	 zapewniała	 idealny	klimat	do	wymiany	

I.	i	Święcicka,	B.	(2008).	Biblioteka	Uniwersytetu	Technicznego	w	Dreźnie.	Gospodarka Rynek Edukacja,	14,	43-46.
10	M.in.	szkolenie	w	SLUB,	w	Dreźnie	czy	planowane	praktyki	w	Bibliotece	Uniwersytetu	Wileńskiego.	W	obu	szkoleniach	udział	
wzięły:	I.	Augustynowska	i	B.	Święcicka.

http://www.kolosbp.wroc.pl
http://www.kolosbp.wroc.pl
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doświadczeń	organizując	2	spotkania.	Biblioteki	Wyższej	Szkoły	Handlowej	(3	bibliotekarzy)	i	Wyż-
szej	Szkoły	Bankowej	(3	bibliotekarzy)	zorganizowały	dwukrotnie	spotkania	dla	bibliotekarzy	szkół	
niepublicznych,	zapewniając	prawdziwie	merytoryczną	ucztę.	W	marcu	2009	roku	Ewangelikalna	
Szkoła	Wyższa	(1	magister	bibliotekoznawca)	zaskoczyła	wszystkich	otwartością	uczelni,	wystrojem	
i	klimatem	biblioteki,	jakością	zbiorów	oraz	ciepłem	i	życzliwością.	Wspólnie	czcimy	nasze	sukcesy:	
otwarcie	nowej	 siedziby	biblioteki	Wyższej	Szkoły	Zarządzania	 i	Finansów	oraz	Wyższej	Szkoły	
Handlowej,	nowej	czytelni	w	DWSSP	„ASESOR”,	oraz	inaugurację	nowego	budynku	Dolnośląskiej	
Szkoły	Wyższej	z	wspaniałymi	pomieszczeniami	przeznaczonymi	dla	biblioteki.

W	 tym	roku	DSW	organizuje	11.	 już	z	kolei	Konferencję	Bibliotek	Niepaństwowych	Szkół	
Wyższych	pt.:	„Społeczny	i	pedagogiczny	kontekst	funkcjonowania	bibliotek	akademickich”,	na	któ-
rej	bibliotekarze	nie	tylko	Wrocławia	będą	mieli	możliwość	zaprezentować	swoje	referaty,	poznać	
sukcesy	i	porażki,	wymienić	doświadczenia	i	po	prostu	się	poznać.

Największy	pozytyw	wszystkich	działań	wyjątkowo	aktywnych	bibliotekarzy,	nie	tylko	wro-
cławskich	ale	z	całej	Polski,	to	powstanie	kolejnej	po	publicznych,	szkolnych	i	akademickich,	sieci	
bibliotek	-	niepublicznych	szkół	wyższych.	Tym	razem	bibliotek	nowoczesnych,	małych,	z	nielicz-
nymi	ale	niezwykle	atrakcyjnymi	zbiorami,	niewielką	obsadą,	ale	wspaniałymi	i	ambitnymi	biblio-
tekarzami,	którzy	wzajemnie	motywując	się	 i	wspierając,	przy	pomocy	władz	swoich	uczelni,	 ro-
zumiejących	znaczenie	dobrej	bazy	dla	pozycji	 szkoły,	 tworzą	biblioteki	przyszłości.	Współpracę	
traktują	jako	impuls	do	lepszego	działania,	a	wszystko	to	w	celu	maksymalnego	zaspokojenia	potrzeb	
użytkowników,	w	trosce	o	najwyższy	poziom	pracy	i	jakości	obsługi.
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Wykaz	niepublicznych	szkół	wyższych	we	Wrocławiu,	wraz	z	kierunkami	studiów11:

1.	Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	(dawniej:	Dolnośląska	Szkoła	Wyższa	Edukacji	TWP):	
•	 kierunki:	pedagogika,	pedagogika	specjalna,	dziennikarstwo	 i	komunikacja	społeczna,	 sto-

sunki	międzynarodowe,	 kulturoznawstwo,	 etnologia,	 filozofia,	 praca	 socjalna,	 bezpieczeń-
stwo	narodowe,	geodezja	i	kartografia,	nauki	o	rodzinie,	nawigacja.

2.	Dolnośląska	Wyższa	Szkoła	Służb	Publicznych	„ASESOR”:	
•	 kierunki:	administracja,	praca	socjalna.

3.	Ewangelikalna	Wyższa	Szkoła	Teologiczna:	
•	 kierunek:	teologia.	

4.	Międzynarodowa	Wyższa	Szkoła	Logistyki	i	Transportu:	
•	 kierunki:	transport,	zarządzanie,	logistyka.

5.	Niepubliczna	Wyższa	Szkoła	Kosmetyczna:	
•	 kierunki:	kosmetologia,	ratownictwo	medyczne.

6.	Szkoła	Wyższa	Rzemiosł	Artystycznych	i	Zarządzania:	
•	 kierunki:	konserwacja	i	restauracja	dzieł	sztuki,	ochrona	dóbr	kultury.	

7.	Wrocławska	Wyższa	Szkoła	Informatyki	Stosowanej:	
•	 kierunki:	informatyka,	turystyka	i	rekreacja,	filologia.

8.	Wyższa	Szkoła	Bankowa:	
•	 kierunki:	finanse	i	rachunkowość,	zarządzanie,	turystyka	i	rekreacja,	
•	 Wydział	Zamiejscowy	w	Opolu	–	kierunek:	ekonomia.

9.	Wyższa	Szkoła	Filologiczna:	
•	 kierunek	filologia.	

10.	Wyższa	Szkoła	Fizjoterapii:
•	 kierunki:	kosmetologia,	fizjoterapia.

11.	Wyższa	Szkoła	Handlowa:
•	 kierunek:	zarządzanie,	informatyka	i	ekonometria,	europeistyka,	turystyka	i	rekreacja,	eko-

nomia.
12.	Wyższa	Szkoła	Humanistyczna:	

•	 kierunki:	 geodezja	 i	 kartografia,	 politologia,	 stosunki	międzynarodowe,	 gospodarka	 prze-
strzenna,	fizjoterapia,	wychowanie	fizyczne,	architektura	wnętrz,	budownictwo,	filologia.

13.	Wyższa	Szkoła	Informatyki	i	Zarządzania	COPERNICUS:
•	 kierunki:	administracja,	informatyka,	fizjoterapia.

14.	Wyższa	Szkoła	Zarządzania	„Edukacja”:
•	 kierunki:	zarządzanie,	politologia,	zarządzanie	 i	 inżynieria	produkcji,	 informatyka,	gospo-

darka	przestrzenna,	stosunki	międzynarodowe,	dziennikarstwo	i	komunikacja	społeczna,
•	 Wydział	zamiejscowy	w	Kępnie	-	kierunek:	zarządzanie,
•	 Wydział	zamiejscowy	w	Kłodzku	-	kierunki:	turystyka	i	rekreacja,	zarządzanie.

11	Wykaz	nieaktualny	(przyp.	red.).

http://www.dswe.pl/
http://www.asesor.pl/
http://www.ewst.edu.pl/
http://www.msl.com.pl/
http://www.wwsis.pl/
http://www.wsb.wroclaw.pl/
http://www.wsf.edu.pl/
http://www.wshwroc.edu.pl/
http://www.wsh.wroc.edu.pl/
http://www.wsiz.wroc.pl/
http://www.edukacja.wroc.pl/
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15.	Wyższa	Szkoła	Zarządzania	i	Finansów:
•	 kierunki:	finanse	i	rachunkowość,	informatyka	i	ekonometria,	politologia,	zarządzanie.	

Uczelnie,	których	filie	wydziałów	zamiejscowych	mają	siedzibę	we	Wrocławiu:

1. Szkoła	Wyższa	Psychologii	Społecznej:
•	 kierunki:	psychologia,	dziennikarstwo	i	komunikacja	społeczna.

2. Wyższa	Szkoła	Edukacja	w	Sporcie:
•	 kierunek	wychowanie	fizyczne.

3. Wyższa	Szkoła	Zarządzania	i	Bankowości	w	Poznaniu	-	Filia	we	Wrocławiu:
•	 kierunki	:	zarządzanie,	politologia,	administracja,	finanse	i	rachunkowość.

http://www.wszif.edu.pl/
http://www.wszib.wroc.pl/index.php?Page=5
http://www.wszib.wroc.pl/index.php?Page=7
http://www.wszib.wroc.pl/index.php?Page=6
http://www.wszib.wroc.pl/index.php?Page=8
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Spis fotografii

Fot.	1.	Zebranie	Koła	SBP	w	bibliotece	Wyższej	Szkoły	Handlowej	[31.05.2006].	

Fot.	2.	Zebranie	Koła	SBP	w	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Służb	Publicznych	„ASESOR”	
[25.10.2007].

Fot.	3.	Zebranie	Koła	SBP	w	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Wyższej	[24.09.2008].

Fot.	4.	Wyjazdowe	zebranie	Koła	SBP	[22.04.	2009].	

Fot.	1.	Zebranie	Koła	SBP	w	bibliotece	Wyższej	Szkoły	Handlowej	[31.05.2006].	

Fot.	2.	Zebranie	Koła	SBP	w	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Służb	Publicznych	„ASE-
SOR”	[25.10.2007].
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Fot.	3.	Zebranie	Koła	SBP	w	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Wyższej	[24.09.2008].

Fot.	4.	Wyjazdowe	zebranie	Koła	SBP	[22.04.	2009].	
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Edyta Szelejewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Drogi kariery zawodowej bibliotekarzy akademickich a motywacje pracownicze  
w sytuacji konfliktu – ujęcie organizacyjne 

Abstrakt:	Celem	artykułu	jest	przyjęcie	stanowiska,	że	istnieje	ścisły	związek	miedzy	drogą	kariery	a	motywacją	pra-
cowniczą,	który	w	sytuacji	konfliktu,	związanego	z	różnicą	interesów	między	przełożonym	a	pracownikiem,	może	się	
rozwijać	w	czterech	kierunkach	określanych	jako	ścieżki	dyskursu	publicznego.	W	związku	z	powyższym	szukam	od-
powiedzi	na	następujące	pytanie:	W	jakich	kierunkach	mogą	przebiegać	kariery	zawodowe	bibliotekarzy	akademickich	
w	sytuacjach	konfliktu	miedzy	kierownikiem	a	pracownikiem	i	jaki	może	być	ich	wpływ	na	motywacje	pracownicze?	
Próbę	odpowiedzi	uzależniłam	od	koncepcji	ujęcia	biblioteki	jako	organizacja	polityczna,	w	której	autorytet	i	władza,	 
a	w	szczególności	„władza	do	czegoś”	i	„władza	nad	kimś”	kształtują	relacje	międzyludzkie.	W	artykule	przyjmuję,	iż	
relacje	te,	w	sytuacji	konfliktu	mogą	się	rozwijać	w	czterech	kierunkach.	Ich	przebieg	pozwala	w	sposób	ogólny	opisać	
związek	miedzy	drogą	kariery	a	motywacją	pracowniczą,	ale	nic	nie	mówi	o	samej	motywacji,	jako	o	formie	ludzkiego	
działania.	Dlatego	na	końcu	artykułu	podaję	propozycję	przeprowadzenia	takich	badań	poprzez	analizę	motywacji	odnie-
sionej	do	kategorii:	wykonanie.

Słowa	kluczowe:	rozwój	zawodowy,	motywacja,	komunikacja,	zarządzanie,	relacje	przełożony	–	podwładny,	manipula-
cja,	rytuał	–	rytualizacja	zachowań,	organizacja,	władza

Praca	obok	moralności,	polityki,	twórczości,	religii	i	wychowania	jest	jedną	z	sześciu	podsta-
wowych	aktywności	człowieka,	dzięki	którym	dokonuje	się	jego	indywidualny	i	społeczny	rozwój1.	
Jako	konstytutywne	zjawisko	determinujące	ludzką	egzystencję,	praca	przymusza	człowieka	do	pie-
lęgnacji	i	eksploatacji	otaczającej	go	rzeczywistości2.	Oddawanie	czy	odsprzedawanie	swoich	zaso-
bów	fizycznych	i	intelektualnych	dokonuje	się	również	w	relacjach	międzyludzkich.	Normalizowa-
nie	i	regulowanie	międzypodmiotowego	porozumienia	w	miejscu	pracy	stanowi	zatem	podstawę	dla	
dalszego,	przyszłego	funkcjonowania	firm,	zakładów	pracy	czy	instytucji	użyteczności	publicznej.	
Przyrost	wartości	ekonomicznej,	jak	i	jakości	usług	świadczonych	klientom,	w	zasadniczej	mierze	
stanowią	wynik	popytu	i	podaży,	a	także	warunkowane	są	przez	czynniki	motywacyjne.	Ich	prawne	 
i	zawodowe	uregulowania	pobudzają	pracowników	do	większej	wydajności	indywidualnej	i	grupo-
wej,	a	tym	samym	regulują	relacje	międzypracownicze	i	drogi	kariery	zawodowej	w	zakładach	pracy.

Przebieg	tych	karier	w	wielu	przypadkach	regulowany	jest	przez	prawo,	ale	to	ludzie	ostatecz-
nie	decydują	o	losach	własnych,	jak	i	kolegów	w	pracy.	Tak	dzieje	się	w	sytuacjach,	w	których	mamy	
do	czynienia	z	relacją	przełożony	–	podwładny,	gdzie	z	jednej	strony	możemy	mówić	o	międzypod-
miotowej	zależności,	a	z	drugiej	strony	o	zinstytucjonalizowanym	współistnieniu.	Wyłaniające	się	 

1	Kunowski,	S.	(1995).	Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa.
2	Benner,	D.	(2006).	Pedagogika ogólna. W:	B.	Śliwerski	(Red.),	Pedagogika. T. 1.	Warszawa. 
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w	trakcie	współegzystowania	zawodowego	sytuacje	problemowe,	warunkują	różne	ścieżki	ich	roz-
wiązań,	co	też	musi	wpływać	na	motywację	pracowników.	

W	związku	z	powyższym	przyjęto	dwa	założenia.	Po	pierwsze,	perturbacje	utrudniające	pra-
widłowy	przebieg	drogi	rozwoju	zawodowego	pracownika	biblioteki	są	zależne	od	czynnika	ludzkie-
go,	a	po	drugie,	próby	rozwiązania	konfliktów	w	relacji	przełożony	–	podwładny,	mogą	się	rozwijać	
w	czterech	kierunkach	i	mieć	wpływ	na	motywację	zawodową.	Przesłanki	te	stanowią	podstawę	do	
szukania	odpowiedzi	na	pytanie:	w	jakich	kierunkach	mogą	przebiegać	kariery	zawodowe	biblioteka-
rzy	akademickich	w	sytuacjach	konfliktu	miedzy	kierownikiem	a	pracownikiem	i	jaki	może	być	ich	
wpływ	na	motywacje	pracownicze?	

Ponieważ	istotą	artykułu	jest	wpływ	związku	–	w	sytuacji	konfliktowej	–	miedzy	przełożonym	
a	podwładnym	na	motywacje	pracownicze	w	kontekście	kariery	zawodowej	bibliotekarza,	toteż	na	
początku	swoich	rozważań	podam	kilka	zasadniczych	informacji	na	temat	przebiegu	drogi	kariery	
zawodowej	zgodnej	z	teoretycznymi	ustaleniami	zawartymi	w	ustawie	o	szkolnictwie	wyższym	oraz	
wyjaśnię	jak	można	rozumieć	pojecie	kariery.	Uczynię	to	dlatego,	iż	zasadniczą	ideą	wszelkich	akt	
prawnych	jest	obiektywizowanie	i	reifikowanie	(urzeczowianie)	postaw	pracowniczych	sankcjono-
wanych	przez	jego	prawa	i	obowiązki.	Następnie	skoro	mamy	do	czynienia	z	instytucjami	zorganizo-
wanymi,	odwołam	się	do	kategorii	organizacji.	Pozwoli	mi	to	dalej	omówić	kwestie	współistnienia	
relacji	międzypracowniczej	w	kontekście	autorytetu,	a	nade	wszystko	władzy,	która	może	być	ujmo-
wana	jako	„władza	do	czegoś”	i	„władza	nad	kimś”.	Opis	tych	konotacji	pozwoli	w	dalszej	kolejności	
przybliżyć	tematykę	związaną	z	motywacją	pracowniczą.	

Powszechnie	wiadomo,	 że	praca	ma	charakter	 indywidualny,	 społeczny,	 a	 tym	samym	pu-
bliczny,	toteż	odwołam	się	do	rozważań	M.	Czyżewskiego	na	temat	teorii	dyskursu	publicznego,	któ-
ra	pozwala	wyznaczyć	cztery	ścieżki	rozwoju	relacji	miedzy	przełożonym	a	pracownikiem	w	sytuacji	
konfliktowej.	Wyróżnione	ścieżki	rozwiązywania	konfliktu	maja	charakter	dyskursywny,	publiczny	
i	zinstytucjonalizowany,	i	dlatego	ich	treści	ujawniają	się	w	postawach	i	motywacjach	pracowników.	
Jednak	teoretyczne	dookreślenie	związku	kariery	z	motywacją	jest	zadaniem	trudnym	i	nie	zawsze	
przekonywującym,	bo	mogącym	fałszować	praktykę.	Dlatego	 rzetelne	opisanie	 tego	związku	wy-
maga	badań	terenowych	i	eksplorację	motywacji	poprzez	kategorię	wykonania	–	co	czynię	na	końcu	
artykułu.	

Na	samym	początku	podam	informacje	dotyczące	warunków,	jakie	musi	na	przykład	spełniać	
bibliotekarz	 zatrudniony	w	bibliotekach	naukowych,	 aby	 awansować	na	 stanowisko	 starszego	bi-
bliotekarza	czy	kustosza.	W	Dzienniku	Ustaw	nr	251,	z	dnia	22	grudnia	2006	roku,	czytamy	między	
innymi:	

„I.	Na	stanowisku	kustosza	bibliotecznego	może	być	zatrudniona	osoba,	która	posiada:

1. Ukończone	studia	wyższe	magisterskie	lub	równorzędne;
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2. Ukończone	studia	podyplomowe	z	zakresu	bibliotekoznawstwa	lub	informacji	na-
ukowej;

3. 10-letni	staż	pracy	w	bibliotece	naukowej;

4. Co	najmniej	miesięczną	praktykę	specjalistyczną	w	innej,	poza	macierzystą,	bi-
bliotece	naukowej,	potwierdzoną	zaświadczeniem	o	jej	ukończeniu.

II.	Na	stanowisku	starszego	bibliotekarza	i	starszego	dokumentalisty	może	być	zatrudnio-
na	osoba,	która	posiada:

1. Ukończone	studia	wyższe	;

2. Ukończone	studia	podyplomowe	z	zakresu	bibliotekoznawstwa	lub	informacji	na-
ukowej;

3. 6-letni	staż	pracy	w	bibliotece	naukowej;

4. Co	najmniej	2-tygodniową	praktykę	specjalistyczną	w	bibliotece	naukowej,	po-
twierdzoną	zaświadczeniem	o	jej	ukończeniu”3.

Okazuje	się,	iż	wytyczne	zawarte	w	rozporządzaniu	nie	muszą	stanowić	podstawy	dla	awansu	
zawodowego.	Cóż	z	tego,	że	pracownik	spełnia	określone	wymagania,	skoro	o	karierze	zawodowej	
decyduje	kierownik.	To	on	może,	ale	nie	musi	sformułować	pismo	do	władz	danej	placówki	w	spra-
wie	awansu.	Może	też	wystąpić	z	wnioskiem	o	przejście	pracownika	na	wyższe	stanowisko,	gdy	ten	
w	pełni	nie	spełnia	ustawowych	wymagań.

A.	 Bańka	 pojęcie	 kariery,	 z	 jednej	 strony	 traktuje	 jako	 strukturalną	 cechę	 organizacji,	 
a	z	drugiej	przypisuje	 ją	 jednostce4.	Pierwsze	ujecie	oznacza	miejsce,	 jakie	na	przykład	w	danym	
okresie	zajmuje	powiedzmy	bibliotekarz	na	ścieżce	kariery	poczynając	od	młodszego	bibliotekarza	
a	kończąc	na	stanowisku	kierownika.	Miejsce	to	wyznacza	kierunek	rozwoju	pracownika,	generuje	
jego	motywację	do	pracy,	zachęca	do	działań	i	często	wyznacza	jego	prestiż	zawodowy	i	społeczny.	
Drugie	ujecie	wiąże	się	z	indywidualnym	doświadczeniem	pracownika	i	jego	wcielaniem	się	w	różne	
role.	Indywidualne	doświadczenia,	jak	i	pełnione	role	w	ciągu	życia	jednostki	pozwalają	wyróżnić	 
w	pojęciu	kariera	elementy	obiektywne	i	subiektywne.	A	Bańka	w	tym	temacie	stwierdza,	że:	

„Elementy	 obiektywne	 karier	 to	 pozycje,	 specyficzne	 kompetencje,	 obowiązki,	
role,	 aktywności	 i	 decyzje	 zawodowe.	 Subiektywne	 elementy	 to	 interpretacje	 zdarzeń	
związanych	 z	 pracą,	 takie	 jak	 aspiracje,	 oczekiwania,	 wartości,	 potrzeby,	 satysfakcje	  

3	Rozporządzenie	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	z	dnia	22	grudnia	2006	r.	w	sprawie	warunków	wynagradzania	za	pracę	 
i	przyznawania	innych	świadczeń	związanych	z	pracą	dla	pracowników	zatrudnionych	w	uczelni	publicznej	(Dz.	U.	Nr	251	poz.	1852).
4	Bańka,	A.	(2006).	Kapitał	kariery	–	warunkowania,	rozwój	i	adaptacja	do	zmian	organizacyjnych	oraz	strukturalnych	na	rynku	pracy.	
W:	Z.	Ratajczak,	A.	Bańka	i	E.	Turska	(Red.),	Współczesna psychologia pracy i organizacji (s.	67). Katowice.
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i	uczucia	dotyczące	doświadczeń	zawodowych”5.						

Wymienione	elementy	kariery	składają	się	na	tzw.	kapitał	kariery,	którego	fundamentem	jest	
nieustanne	podnoszenie	kwalifikacji,	uczenie	się,	nabywanie	nowych	kompetencji,	a	także	bycia	go-
towym	do	 transformacji	 zawodowej	 tożsamości.	Kumulowanie	 zasobów	zawodowych	kariery	ma	
stanowić	kapitał	gwarantujący	utrzymanie	pracy,	indywidualny	rozwój	i	czerpanie	satysfakcji	z	pra-
cy.	Wszystko	 to	ma	motywować	pracowników	do	większej	wydajności	w	pracy.	 Jednak	 te	 teore-
tyczne	ustalenia,	wynikające	z	przemian	ekonomicznych	i	społeczno-kulturowych,	powinny	również	
uwzględniać	relacje	międzypracownicze,	bowiem	w	wielu	przypadkach	o	awansach	decydują	prze-
łożeni.

Powyższy	stan	 rzeczy,	w	sposób	 jednoznaczny	uzależnia	drogę	kariery	od	władzy	 i	 relacji	
między	przełożonym	a	pracownikiem.	Nie	da	się	ukryć,	iż	podporządkowanie	pracy	biblioteki	za-
leżności	 i	podporządkowaniu,	za	którymi	kryje	się	system	rządzenia	 i	posiadanych	uprawnień	ma	
istotny	wpływ	na	motywacje	pracownicze.	Zanim	jednak	przejdę	do	omówienia	tej	kwestii,	najpierw	
skoncentrujmy	nasza	uwagę	na	tym,	co	warunkuje	władzę	kierownika.	W	tym	celu	podam	kilka	in-
formacji	na	temat	organizacji,	autorytetu	i	władzy.

Biblioteka,	 tak	 jak	 każda	 placówka	 użyteczności	 publicznej	 jest	 organizacją,	 która	 sama	 
w	sobie	organizuje	relacje	międzypracownicze,	w	ramach	których	dąży	się	do	osiągnięcia	określo-
nego	celu	lub	zbioru	celów6.	Pozwala	nam	to	z	jednej	strony	mówić	o	bibliotece	jako	o	organizacji	
zinstytucjonalizowanej,	a	z	drugiej	o	organizacji	organizującej	treści	i	formy	komunikowania.	Czym	
zatem	jest	organizacja?	

Organizację	tworzy	zbiór	czynników,	które	wpływają	na	sposób	jej	działania	i	powodzenie.	
Wśród	czynników	dookreślających	formę	istnienia	organizacji	wymienia	się	treści	materialne,	tech-
niczne,	finansowe	oraz	ludzi7.	Podstawową	funkcją	organizacji	formalnej	jest	ukonstytuowanie	sys-
temu	biurokratycznego	zapewniającego	sprawne	zarządzanie	i	kierowanie	określoną	struktura	orga-
nizacyjną8.	 Elementami	 konstytutywnymi	 organizacji	 są:	więź	 społeczna,	 cele-wartość,	 spoistość,	
przywództwo,	rodzaje	zorganizowania,	pozycje	i	role,	podział	zadań,	sposoby	komunikowania	się,	
normy,	sankcje	oraz	kary.

Gareth	Morgan	w	książce:	„Obrazy	organizacji”9,	stwierdza,	 iż	organizacja	jest	zjawiskiem	
złożonym,	podlegającym	historycznej	ewolucji	i	może	być	rozumiana	na	wiele	sposobów	–	najlepiej	
poprzez	stosowanie	metafor,	których	obrazowość	i	współkontekstowość	pozwala	organizacjami	za-
rządzać	i	ukierunkowywać	je	na	pożądane	cele.	Metafory,	jak	twierdzą	G.	Lakoff	i	M.	Johnason10	są	

5	Tamże.	
6	Stoner,	J.	A.	F.,	Freeman,	R.	E.	i	Gilbert,	D.	R.	(2001).	Kierowanie.	Warszawa.
7	Kożusznik,	B.	(2007).	Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa.
8	Haber,	L.	H.	(2000).	Organizacja	formalna	i	nieformalna.	W:	Encyklopedia socjologiczna. T. 3 (s.	26).	Warszawa	2000.
9	Morgan,	G.	(1999).	Obrazy organizacji. Warszawa.
10	Lakoff,	G.	i	Johnson,	M.	(1988).	Metafory w naszym życiu. Warszawa.
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zakorzenione	w	naszym	codziennym	języku	i	pozwalają	„zrozumieć	jeden	aspekt	jakiegoś	pojęcia	
w	terminach	innego	pojęcia”11.	I	tak	na	przykład,	myślenie	o	bibliotece	jako	o	organizacji	może	być	
sprowadzone	do	metafory	maszyny,	co	pozwala	wyróżnić	w	niej	części,	które	spełniają	określone	
funkcje	oraz	to,	że	wzajemnie	na	siebie	oddziałują.	Ten	tak	strukturalno-funkcjonalny	sposób	myśle-
nia	jest	bardzo	głęboko	zakorzeniony	w	ludzkiej	świadomości,	iż	–	zdaniem	G.	Morgana	–	przeszka-
dza	to	w	restrukturyzacji	zbiurokratyzowanych	placówek.	Inną	metaforą	organizacji	jest	organizm.	
Ten	sposób	myślenia	kładzie	nacisk	na	potrzeby	instytucji,	jak	i	jej	związek	z	zewnętrznym,	a	co	jest	
ważne,	ze	zmieniającym	się	środowiskiem.	Z	kolei,	traktowanie	organizacji	jako	mózg,	sytuuje	ją	w	
aspektach	przetwarzania	informacji,	inteligencji,	uczenia	się.	Ten	sposób	ujmowania	organizacji	przy-
czynia	się	do	postępu	i	samoorganizowania	poprzez	wykorzystanie	innowacji	i	wdrażanie	elastycz-
nych	postaw.	Następną	metaforą,	przywołaną	przez	wspomnianego	autora	jest	polityczność,	dzięki	
której	można	sobie	zobrazować	istnienie	zinstytucjonalizowanych	placówek,	jako	układów	realizacji	
różnych	interesów	i	miejsce	istnienia	konfliktów	oraz	współpracy.	Ta	polityczna	strona	organizacji	
kładzie	nacisk	na	legitymizację	sprawowania	władzy.	Bardzo	ciekawą	metaforą	jest	tzw.	„psychiczne	
więzienie”,	gdzie	placówki	zatrudniające	pracowników	w	sposób	podświadomy	kontrolują	ludzkie	
poczynania	i	myśli.	Ten	ideologiczny	i	zindoktrynowany	sposób	funkcjonowania	człowieka	przywo-
łuje	na	myśl	kwestie	„ukrytego	programu”.	I	tak	przykładowo,	R.	Meighan12,	obok	oficjalnego	czyli	
„jawnego	programu”	funkcjonowania	różnych	instytucji,	wyróżnia	„ukryty	program”,	którego	treści	
są	przyswajane	przez	 jednostki	poza	oficjalnym	obiegiem	celem	przetrwania	w	 instytucjach,	albo	
którego	idee	nakazują	podmiotom	myśleć	i	funkcjonować	w	ściśle	określony	sposób.	Następny	przy-
kład	organizacji	związany	jest	z	nieustannym	przepływem	zmian	i	przeobrażaniem	się.	Można	tutaj	
przywołać	metaforę	kojarzącą	się	z	chaosem,	przy	pomocy	której	dąży	się	do	ustalenia	czy	odkry-
cia	logiki	zmian	modelujących	międzyludzkie	relacje	w	danej	firmie,	przedsiębiorstwie	itp..	Bardzo	
ciekawą	metaforą	organizacji	jest	sprowadzenie	jej	do	narzędzia	dominacji,	przy	pomocy	którego	–	
kosztem	pracowników	–	realizuje	się	swoiste	dla	właścicieli	czy	kierowników	cele.	Ostatnią	bardzo	
ważną	koncepcją	rozumienia	organizacji	jest	sprowadzenie	jej	do	systemu	kulturowego.	Zarządzanie	
organizacjami	dokonuje	się	tutaj	za	pomocą	idee,	wartości,	norm,	przekonań,	rytuałów	itp.

11	Tamże.
12	Meighan,	R.	(1994).	Socjologia edukacji.	Warszawa.

Organizacje	i	ich	metaforyczne	typy
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Zaprezentowany	tutaj	w	dużym	skrócie	kalejdoskop	rozumienia	organizacji,	pozwala	wyobra-
zić	sobie	od	strony	teoretycznej	szeroki	wachlarz	„pulsujących”	znaczeń,	których	treści	modelują	róż-
ne	ich	postrzeganie	i	tym	samym	definiowanie.	W	szczególności	różnice	w	postrzeganiu	organizacji	
są	ważne	dla	praktyków,	a	więc	osób	zatrudnionych	w	bibliotekach.	Metafory	bowiem	pozwalają	nie	
tylko	zrozumieć	sens	istnienia	danej	placówki,	ale	również	międzyludzkie	relacje	w	miejscu	pracy.	

Ponieważ	jednym	z	podcelów	pracy	jest	zwrócenie	uwagi	na	czynnik	ludzki	stanowiący	pod-
stawę	dla	motywowania	działań	pracowniczych	w	kontekście	karier	zawodowych,	to	w	tym	miejscu	
zwróćmy	nieco	więcej	uwagi	na	wyróżnioną	wcześniej	metaforę	polityczną.	

Z	polityką	należy	wiązać	organizację,	w	której	przejawia	 się	 system	rządzenia,	panowania	 
i	podlegania.	T.	Hobbes13	pisząc	o	posłuszeństwie	cudzym	rozkazom	wymienia	takie	jego	aspekty	
jak:	 siła,	 autorytet	 i	władza.	W	kontekście	 pracy	w	bibliotece	 narzędziami	 regulującymi	 stosunki	
miedzy	przełożonym	a	podwładnym	będą	autorytet	i	władza.	

Autorytet	z	łaciny	oznacza	przede	wszystkim	powagę.	Najczęściej	słowo	to	odnoszone	jest	do	
osób	charakteryzujących	się	profesjonalizmem,	cieszących	się	społecznym	uznaniem,	posiadających	
wysoki	prestiż.	Autorytet	nie	jest	obligowany	środkami	przymusu.	Przemoc	i	siła	są	obce	estymie.	
Jednak	należy	pamiętać	o	tym,	że	posłuszeństwo	autorytetowi	jest	dobrowolne,	ale	nie	bezinteresow-
ne,	bowiem	ufając	komuś	wierzymy,	ze	uzyskamy	z	tego	tytułu	jakieś	korzyści14.

Tak	pojęty	autorytet	 jest	ściśle	związany	z	władzą,	bowiem	uzależniając	swój	interes,	zysk	
czy	dobro	osobiste	od	innej	osoby,	„oddajemy”	swoją	wolną	wolę	w	jej	władanie.	J.	Baszkiewicz	
pisze:	„Posłuszeństwo	władzy	jest	tym	solidniejsze,	im	mocniejsza	wiara	w	kompetencje	i	talenty	ją	
sprawujących,	w	ich	dobrą	wolę,	a	także	w	mądre	i	sprawiedliwe	zaprogramowanie	mechanizmów	
władzy”15.	To	podporządkowanie	się	autorytetowi	stanowi	zwykle	wolny,	nieprzymuszony	wybór.	
Jednak	niezależnie	od	tego,	czy	jest	to	wybór	wolny	czy	przymusowy,	to	w	miejscach	pracy	mamy	
do	czynienia	z	aktem	podporządkowania,	a	więc	z	systemem	rządzenia	i	władzą.

W	jakich	sytuacjach	autorytet	przełożonego	jest	powiązany	z	władzą?	Odpowiedź	jest	banal-
na,	bowiem	związek	ten	zwykle	występuje	w	sytuacjach,	gdy	kierownik	nie	znajduje	w	postawach	
podwładnych	uznania	dla	własnej	wiedzy	czy	zawodowych	kompetencji.	Kierownik	musi	wydawać	
polecenia,	musi	 rozkazywać,	co	nie	zawsze	zapewnia	posłuszeństwo	 i	dlatego	w	osiąganiu	celów	
wspiera	go	władza.

Jak	zatem	należy	rozumieć	władzę	i	władzę	w	organizacjach?

13	Hobbes,	T.	(2006).	Lewiatan. Warszawa.
14	Baszkiewicz,	J.	(2009).	Władza. Wrocław.
15	Tamże,	s.	6.
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W	książce	„Wstęp	do	socjologii”	N.	Goodmana	możemy	przeczytać,	iż	„władza	jest	to	zdol-
ność	do	wpływania	na	działania	innych”16.	Dla	M.	Webera	władza	„to	zdolność	osiągania	celu	wbrew	
oporowi	innych”17.	Współcześnie,	psychologowie	i	socjologowie	

„zazwyczaj	 traktują	władzę	 jako	 stopień	 kontroli,	 jaką	 osoba	 lub	 grupa	 sprawują	 nad	
innymi	 osobami	 lub	 grupami.	A	 zatem	władza	 postrzegana	 jest	w	kategoriach	 relacji;	
maksymalna	władza	daje	możliwość	całkowitej	kontroli	nad	innymi,	przy	równoczesnym	
uodpornieniu	na	próby	podobnego	postępowania”18.	

Cechami	konstytutywnymi	władzy	są:	wola,	czyli	„zdolność	do	wydawania	decyzji”19;	podpo-
rządkowanie	albo	posłuch,	co	zdaniem	M.	Webera	oznacza,	„że	działanie	osoby	posłusznej	przebiega	
w	zasadzie	 tak,	 jakby	uczyniła	ona	 treść	 rozkazu	 /…/	maksymą	swojego	zachowania”20;	 stosunek	
społeczny	„wynikający	z	przywilejów	posiadania	mniej	lub	więcej	stałych	środków	przymusu	wzglę-
dem	 innych	członków	społeczeństwa”21;	 sankcje	 rozumiane	 jako	„groźba	 i/lub	użycie	 siły	w	celu	
osiągnięcia	 zamierzonego	 efektu”22;	 oraz	 normy	określające	 prawomocność	 sprawowania	władzy.	
Wymienione	cechy	władzy	mobilizują	 ludzkie	działania	w	organizacjach	do	wykonywania	zadań.	
Władza	prowadzi	do	przedkładania	własnych	celów	nad	innych	i	dlatego	mając	na	uwadze	relacje	
przełożony	–	podwładny	można	mówić,	w	nawiązaniu	do	prac	J.	R.	Frencza	i	B.	Ravena,	o	ich	czte-
rech	typach:

1. władza	nagradzana	–	wynika	z	wiary	jednostek,	że	podporządkowanie	się	będzie	nagro-
dzone	/…/,

2. władza	przymusu	–	wyraźne	stwierdzenie,	że	nieposłuszeństwo	zostanie	ukarane,

3. władza	eksperta	–	posiadana	przez	ludzi,	którzy	są	popularni	lub	podziwiani	i	z	którymi		
identyfikują	się	osoby	posiadające	mniejszą	władzę,

4. władza	legitymizowana	–	władza	łącząca	się	z	pozycją	zajmowaną	w	organizacji”23.

Przytoczona	typologia	władzy	odgrywa	istotną,	bo	pozytywną	rolę	w	realizacji	celów	danej	
organizacji	 zapośredniczonej	w	postawie	 przełożonego.	 Przywództwo	 czy	 liderowanie	w	miejscu	
pracy,	jakie	się	tutaj	wybija	na	plan	pierwszy,	podporządkowane	jest	przymusem	wykonywania	zadań	
w	firmie	i	takimi	relacjami	z	podwładnymi,	które	pozwolą	w	sposób	efektywny	je	zrealizować.

16	Goodman,	N.	(1997).	Wstęp do socjologii.	Poznań,	s.	375.
17	Tamże,	s.	233.
18	Reber,	A.	i	Reber,	E.	(2008).	Słownik psychologii.	Warszawa,	s.	872.
19	Ryszka,	F.	(1984).	Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne.	Warszawa,	s.	26.
20	Weber,	M.	(2002).	Gospodarka i społeczeństwo.	Warszawa,	s.	160.
21	Ossowski,	S.	(1968).	Pojęcie	struktury	społecznej.	W:	Dzieła. T. 5 (s.	13).	Warszawa.
22	Lawson,	K.	(1993).	The human polity. Boston,	s.	38.
23	Armstrong,	M.	(2007).	Zarządzanie zasobami ludzkimi.	Kraków,	s.	246.
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To	utrzymanie	odpowiednich,	a	to	znaczy	dobrych	relacji	kierownictwa	z	pracownikami	na-
leży	 utożsamiać	 z	 takimi	 obszarami	współistnienia,	w	 których	 kształtuje	 się	 „władza	 do	 czegoś”	 
i	„władza	nad	kimś”,	w	obszarach	których	dąży	się	do	unikania	czy	ograniczania	konfliktów	i	moty-
wowania	pracowników	do	większej	wydajności	na	rzecz	firmy	czy	placówki	poprzez	zaspokajanie	
ich	indywidualnych	potrzeb.

Jak	należy	rozumieć	„władzę	nad	kimś”	i	„władzę	do	czegoś”?	„Władza	nad	kimś”	to	„zdol-
ność	do	realizacji	własnej	woli	zarówno	w	sytuacjach	konfliktu	behawioralnego,	rodzących	poczucie	
krzywdy,	jak	i	w	sytuacjach	obiektywnej	sprzeczności	interesów”24.	Natomiast	„władza	do	czegoś”	
jest	dążeniem	do	„sprawczego,	celowego	działania	świadomych	jednostek	wynikających	z	podmio-
towej	zdolności	do	uzyskania	zamierzonych	efektów”25.	M.	Żiółkowski26	stwierdza,	że	„władza	do	
czegoś”	ukierunkowana	jest	na	mobilizowanie	zasobów	systemu,	w	tym	zasobów	ludzkich	do	osią-
gania	kolektywnych	celów,	Z	kolei,	z	„władzą	nad	kimś”	mamy	do	czynienia	w	sytuacji	konfliktu	
miedzy	przełożonym	a	podwładnym,	która	–	jako	się	powszechnie	uważa	–	jest	nieunikniona	w	orga-
nizacjach.	Zdaniem	tego	socjologa	w	kontekście	„władzy	nad	kimś”	możemy	wyróżnić	trzy	wymiary	
władzy	zależne	od	trzech	aspektów	konfliktu.	Pierwszy	wymiar	władzy	to	rozstrzyganie	w	sposób	
otwarty,	jawny	behawioralnych	konfliktów,	drugi,	to	uniemożliwianie	wyrażania	subiektywnych	pre-
ferencji	pracownika,	a	trzeci,	to	niedopuszczanie	do	uświadomienia	sobie	przez	niego	sprzecznych	
interesów	o	charakterze	obiektywnym,	czyli	niedostrzeganiem	swoich	rzeczywistych	interesów	po-
przez	bycie	poddawanym	manipulacji.	

Wyróżnienie	tych	trzech	form	sprawowania	władzy	dlatego	jest	ważne,	ponieważ	istotą	wła-
dzy	jest	umiejętne	rozstrzyganie,	ukrywanie	czy	niedopuszczanie	do	zaistnienia	konfliktów.	Jeżeli	na	
przykład	kierownik	biblioteki	nie	będzie	chciał	dopuścić	do	awansu	zawodowego	pracownika,	który	
powiedzmy	w	przyszłości	może	zająć	jego	miejsce,	to	w	przypadku	konfliktu	otwartego	możemy	mieć	
do	czynienia	z	zastosowaniem	siły	lub	przymusu.	Pierwszą	możliwość	należy	odrzucić,	natomiast	
druga	musi	być	poparta	szantażem	czy	sankcjami,	które	mogą	być	przez	kierownika	wprowadzone	
w	życie.	Z	taką	sytuacją	możemy	mieć	do	czynienia,	gdy	przełożony	posiada	wiedze	o	podwładnym,	
która	może	go	w	jakiś	sposób	zdyskredytować	w	opinii	przełożonych.	Jednak	w	praktyce	jest	tak,	że	
przełożeni	unikają	otwartych	konfliktów	i	tym	samym	pojawia	się	tutaj	drugi	wymiar	władzy,	gdzie	
dąży	się	do	stłumienia	czy	ograniczania	wyrażania	pracowniczych	dążeń,	opinii	i	oczekiwań.	Ogra-
niczając	dostępność	pracownika	do	wiedzy	czy	instytucji	rozstrzygających	skargi,	uniemożliwia	mu	
się	działania	o	charakterze	decyzyjnym.	Z	kolei	trzeci	wymiar	władzy	odwołuje	się	do	takiej	manipu-
lacji	oczekiwaniami	pracownika,	aby	miał	wrażenie,	że	są	one	zgodne	z	oczekiwaniami	kierownika.	 
M.	 Żiółkowski	 stwierdza,	 że	 „metodą	 sprawowania	 władzy	 jest	 w	 tym	 przypadku	 manipulacja,	 
a	więc	kontrola	informacji,	wytwarzanie	mitów,	budowanie	ideologii,	indoktrynacja”27.

24	Kubiak,	H.	(2002).	Władza.	W:	Encyklopedia socjologii. T. 4 (s.	329).	Warszawa.
25	Tamże.
26	Ziółkowski,	M.	(1994).	Sprawowanie	władzy	a	przekonania	ludzkie. Studia Socjologiczne,	2.
27	Tamże,	s.	68.
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Kształtowanie	 relacji	między	 pracownikiem	 a	 przełożonym	 znajduje	 swoje	 odzwierciedle-
nie	w	postawach,	które	są	również	kształtowane	przez	motywacje.	Motywacja	odgrywa	istotną	rolę	 
w	organizacjach,	w	szczególności	w	organizacjach	non-profit,	czyli	takich,	które	służą	dobru	społecz-
nemu	i	jednocześnie	nie	przynoszą	zysku28.	

W	 literaturze	 przedmiotu	 znajdziemy	 różne	 definicje	 motywacji.	 W	 „Encyklopedii	 psy-
chologii”	motywacja	 jest	 definiowana	 jako	 „zespół	 procesów	 inicjowania	 określonych	 czynności	 
i	utrzymania	ich	ukierunkowanego	przebiegu	aż	do	osiągnięcia	wyznaczonego	przez	podmiot	celu”29.	 
Z	kolei,	w	„Słowniku	psychologii”	motywacja	traktowana	jest	jako:

	„proces	pośredniczący	lub	wewnętrzny	stan	organizmu,	pobudzający	lub	dający	napęd	
do	działania.	W	tym	znaczeniu	motywacja	daje	energię	zachowaniu.	Jednakże	problem	
ten	 jest	 rożnie	 ujmowany.	 Niektórzy	 teoretycy	 uważają	 stan	 motywacyjny	 za	 rodzaj	
ogólnego	pobudzenia,	nie	mającego	żadnego	konkretnego	celu	ani	ukierunkowania.	/.../	 
Z	drugiej	strony,	większość	innych	teoretyków	utrzymuje,	że	stany	motywacyjne	są	spe-
cyficzne	dla	określonych	popędów	i	potrzeb	i	zawsze	muszą	być	rozpatrywane	w	katego-
riach	określonych	celów	i	ukierunkowania”30.	

Składnikami	motywacji	są:	kierunek,	który	nastawiony	jest	na	osiągnięcie	celu,	dalej	wysiłek	
związany	z	zaangażowaniem	i	w	końcu	wytrwałość	czyli	wytrzymałość	albo	pilność31.	Czynnikami	
motywującymi	działania	pracowników	są:

1. „rozwój	osobisty	–	możliwość	pełnego	wykorzystania	posiadanego	potencjału,

2. niezależność	osobowa	–	środowisko	pracy,	w	którym	pracownicy	o	wysokim	poziomie	
wiedzy	mogą	zrealizować	powierzone	im	zadania,

3. 	realizacja	zadań	–	poczucie	spełnienia	wynikające	z	wykonania	dobrej	jakościowo	pracy,	
która	ma	duże	znaczenie	dla	organizacji,

4. wynagrodzenie	pieniężne	–	dochody,	które	są	sprawiedliwym	wynagrodzeniem	ich	wkła-
du	w	sukces	przedsiębiorstwa	i	które	symbolizują	ten	wkład”32.

Wszystkie	wymienione	elementy	motywacji	kształtują	jej	strukturę,	pozwalają	lepiej	poznać	
jej	sens	i	znaczenia,	a	w	konsekwencji	odnieść	tę	wiedzę	do	zagadnień	związanych	ze	skutecznością	
działań,	 ich	efektywnością	czy	 też	wydajnością	pracowników	w	pracy.	Systematyzacja	 tej	wiedzy	
doprowadziła	do	wyróżnienia	trzech	grup	teorii,	a	mianowicie,	teorie	treści,	teorie	procesu	i	teorie	
wzmocnienia,	określanej	również	jako	teoria	instrumentalna33.
28	Zawadzki,	J.	(2007).	Zarządzanie organizacjami non-profit. Poznań.
29	Ratajczak,	Z.	(1998).	Praca.	Motywacja	do	pracy.	W:	W.	Szewczuk	(Red.),	Encyklopedia psychologii (s.	442).	Warszawa.
30	Reber,	A.	i	Reber,	E.	(2008).	Dz.	cyt.,	s.	404.
31	Armstrong,	M.	(2007).	Dz.	cyt.,	s.	211.
32	Tamże,	s.	171.
33	Lubrańska,	A.	(2008).	Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa.
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Pierwszą	grupę	z	tych	teorii	tworzą	teorie	treści,	które	skupiają	się	na	ograniczaniu	lub	speł-
nianiu	potrzeb	lub	na	treściach	samej	pracy.	W	pierwszym	przypadku	zakłada	się,	że	ludzkie	dzia-
łania	są	nakierowane	na	zaspokajanie	potrzeb.	Na	przykład	pracownik	o	silnej	potrzebie	osiągnięć	
może	mieć	motywację	do	pracy	w	godzinach	nadliczbowych,	by	zakończyć	trudne	zadanie	w	prze-
widzianym	terminie.	Inny	pracownik	o	silnej	potrzebie	szacunku	dla	samego	siebie	będzie	miał	mo-
tywację	do	bardzo	 starannej	pracy,	prowadzącej	do	wytwarzania	produktów	o	wysokiej	 jakości34.	
Pierwszą	teorię	potrzeb	opracował	A.	Maslow35.	Z	kolei	F.	Herzberg	w	swojej	dwuczynnikowej	teorii	
satysfakcji	ludzi	w	pracy,	położył	nacisk	na	zwiększenie	jakości	i	zadowolenia	z	samej	pracy36.	Na	
przykład	względy	estetyczne	miejsca	pracy	warunkują	psychiczny	komfort	i	dają	poczucie	radości	 
z	faktu	przebywania	w	pracy.

Drugą	grupę	teorii	stanowią	teorie	procesu.	Kładąc	nacisk	na	efekty	procesów	psychologicz-
nych	dąży	się	tutaj	do	określenia,	w	jaki	sposób	i	przez	jakie	cele	poszczególne	osoby	są	motywo-
wane?	Według	tej	 teorii,	potrzeby	są	 jedynie	 jednym	z	elementów	procesu,	w	którym	dane	osoby	
decydują,	jak	postępować.	Podstawową	kategorią	tej	grupy	teorii	są	oczekiwania,	czyli	czego	dana	
osoba	oczekuje	w	wyniku	jej	zachowań.	Jeśli	na	przykład	przewiduje	ona,	że	dotrzymanie	terminu	
przyniesie	jej	pochwałę	przełożonych,	a	nie	dotrzymanie	ich	niezadowolenie,	 i	 jeśli	 ta	osoba	woli	
pochwały,	to	będzie	motywowana	do	terminowego	wykonania	zadań.	Przeciwnie,	jeśli	ta	osoba	prze-
widuje,	że	dotrzymanie	terminu	nie	spowoduje	pochwały,	może	nie	odczuwać	motywacji	do	takiego	
postępowania.	Dodatkowym	czynnikiem	motywacji	jest	wartościowość	czyli	siła	preferencji	danej	
osoby	dla	określonego	wyniku.	Jeśli	na	przykład	przewiduje	się,	że	przekraczanie	planów	produkcyj-
nych	przyniesie	awans	na	stanowisko	kierownicze	i	jeśli	bardzo	się	tego	pragnie,	będzie	to	powodo-
wać	silną	motywację	do	przekraczania	tych	planów37.

I	trzecią	grupę	stanowią	teorie	instrumentalne,	w	których	zakłada	się,	że	nagrody	i	kary	będą	
warunkować	pożądane	działania.	Teoria	instrumentalna	w	odmianie	teorii	wzmocnienia	motywacji,	
nie	korzysta	z	koncepcji	motywu	lub	procesu	motywacji.	Zajmuje	się	natomiast	tym,	w	jaki	sposób	
skutki	poprzedniego	działania	wpłyną	na	zachowania	w	przyszłości	w	cyklicznym	procesie	nauki	 
i	pracy.	Według	tej	teorii,	ludzie	postępują	tak,	aby	powtórzyć	zachowania,	które	w	przeszłości	do-
prowadziły	ich	do	sukcesu.	Nauczyli	się,	że	pewne	zachowania	wiążą	się	z	przyjemnymi	efektami,	 
a	inne	z	nieprzyjemnymi.	Skoro	na	ogół	ludzie	wolą	efekty	przyjemne,	to	raczej	będą	unikać	zacho-
wań	o	przykrych	konsekwencjach38.	

Krótkie	omówienie	grup	teorii	motywacji	sugeruje,	iż	ludzkie	działania	w	pracy,	są	warunko-
wane	przez	różne	czynniki.	Ich	uaktywnianie	znajduje	swoje	odzwierciedlenie	w	kapitale	kariery	–	 
o	czym	pisałam	wcześniej	–	jak	i	w	samym	przebiegu	kariery	zawodowej.	Okazuje	się,	iż	przebieg	

34	Stoner,	J.	A.	F.	i	Wankel,	C.	(1992).	Kierowanie.	Warszawa.
35	Maslow,	A.	(1990).	Motywacja i osobowość. Warszawa.
36	Bartkowiak,	G.	(1997).	Psychologia zarządzania. Poznań.
37	Griffin,	R.	W.	(1997).	Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa.
38	Nosal,	C.	(1977).	Psychologia pracy. Organizacja psychologii i działań człowieka. Wrocław.
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karier,	choć	jest	zależny	od	motywacji,	to	w	zakładach	pracy	pojmowanych	jako	organizacje,	w	wielu	
przypadkach	jest	uzależniony	od	relacji	między	przełożonym	a	pracownikiem.	W	związku	z	czym,	
szukając	odpowiedzi	na	postawione	wcześniej	pytania,	dotyczące	przebiegu	rozwiązywania	konflik-
tów	w	pracy,	odwołajmy	się	do	teorii	dyskursu	publicznego39.		

Dyskurs	może	być	definiowany	jako	całokształt	przekazów	życia	codziennego,	zinstytucjona-
lizowanego	(w	organizacjach)	i	medialnego40.	Z	kolei	dyskurs	publiczny	obejmuje	wszystkie	przeka-
zy,	które	są	publiczne	dostępne41.	W	ramach	tego	dyskursu	ma	miejsce	komunikowanie	się	miedzy	

39	Czyżewski,	M.	(1997).	W stronę teorii dyskursu publicznego.	W:	M.	Czyżewski,	S.	Kowalski	i	A.	Piotrowski	(Red.),	Rytualny chaos: 
studium dyskursu publicznego.	Kraków.
40	Dijk,	T.	A.	van.	(1990).	Social	cognition	and	discourse.	W:	H.	Giles	i	W.	P.	Robinson	(Red.),	Handbook of language and social 
psychology.	New	York.
41	Czyżewski,	M.,	Kowalski,	S.	i	Piotrowski,	A.	(1997).	Wstęp.	W:	M.	Czyżewski,	S.	Kowalski	i	A.	Piotrowski	(Red.),	Dz.	cyt.

A. orientacja
na przekładalność perspektyw

B. kwestionowanie
zasady przekładalności perspektyw

1. Warunki startowe: sytuacja problematyczna

2. Dwa typowe sposoby opanowania sytuacji problematycznej

A. kooperacja                                      B. konflikt

3. Odpowiednie dwa bazowe mechanizmy komunikacyjne

4. Cztery mechanizmy dyskursu publicznego

porozumienie           ceremonia                  dramat społeczny           rytualny chaos

I   n   s   c   e   n   i   z   a   c   j   e

K   o   m   e   n   t   a   r   z   e

5. Dynamiczne aspekty nowego porządku jako rezultaty ścieżek przebiegu

projekt               kontrola                    przemiana               anomia

Diagram	1
Źródło:	Czyżewski,	M.	(1997).	W	stronę	teorii	dyskursu	publicznego.	W:	M.	Czyżewski,	S.	Kowalski	i	A.	Piotrowski	(Red.),	Rytualny 
chaos: studium dyskursu publicznego.	Kraków.
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pracownikami	w	 ich	miejscach	pracy.	Przekładając	zatem	nasze	 rozważania	dotyczące	zależności	
przebiegu	kariery	pracowników	od	 ich	kierowników,	na	propozycję	możliwych	ścieżek	rozwiązy-
wania	problemów	w	 ramach	dyskursu	publicznego	opracowanego	przez	M.	Czyżewskiego	 (patrz	
diagram	1),	należy	rozpocząć	nasze	poszukiwania	rozwiązań	od	warunków	wyjściowych,	które	de-
finiują	sytuację	problematyczną.	Na	potrzeby	naszych	przemyśleń,	przyjmijmy,	iż	konflikt	miedzy	
pracownikiem	a	kierownikiem	dotyczy	awansu	zawodowego,	w	sytuacji,	kiedy	z	awansem	wiąże	się	
wyższe	wynagrodzenie,	a	firma	nie	ma	dodatkowych	środków	pieniężnych.		

Co	 zatem	 zrobić	w	 sytuacji,	 kiedy	 pracownikowi	 z	 ustawy	 należy	 się	 awans,	 a	 bibliotekę	
nie	stać	na	podniesienie	pensji	pracownikowi?	Powyższy	przykład	stanowi	podstawę	dla	określenia	
sytuacji	problematycznej,	która	może	być	opanowana	na	dwa	sposoby,	a	mianowicie	poprzez	nasta-
wienie	na	kooperację	lub	na	eskalację	sporu.	Wybierając	drogę	współpracy	ma	się	na	celu	dążenie	do	
ograniczania	sprzeczności	interesów	poprzez	uzasadnianie	odmiennych	stanowisk.	Natomiast	droga	
antagonizmu	prowadzi	do	nasilenia	sprzeczności,	co	prawdopodobnie	może	doprowadzić	do	zwol-
nienia	lub	zwolnienia	się	pracownika,	albo	do	zmian	w	polityce	kierownika	czy	władz	placówki.

Wyróżnionym	dwóm	obszarom	postaw	w	sytuacjach	konfliktowych	–	zgodnie	z	ustaleniami	
M.	Czyżewskiego	–	towarzysza	odpowiednie	mechanizmy	komunikacyjne.	I	tak,	kooperacji	wtóruje	
przekładalność	perspektyw,	która	polega	na	dążeniu	do	ustalenia	wspólnego	konsensusu,	zaufania	do	
drugiego	i	rozdzielenia	prywaty	od	dobra	wspólnego.	Inaczej	jest	w	drugim	przypadku,	gdzie	w	sytu-
acji	eskalacji	konfliktu	kwestionuje	się	zasady	przekładalności	perspektyw.	Prowadzi	to	do	gruntow-
nych	nieporozumień,	zakłócania	porządku,	osłabienia	motywacji,	a	w	ostateczności	do	pojawienia	
się	negatywnych	emocji,	a	nawet	użycia	siły.

W	wyniku	 komunikacji	 i	 ujawnianych	 postaw	 oraz	 poglądów	przez	 obie	 strony	 dyskursu,	
pojawiają	się	cztery	mechanizmy	dyskursu	publicznego	w	wariantach	produktywnych	i	destruktyw-
nych.	Każdy	z	tych	wariantów	pojawia	się	jednocześnie	i	po	stronie	kooperacji,	jak	i	po	stronie	kon-
fliktu.	W	związku	z	czym	mamy	cztery	mechanizmy	dyskursu	publicznego,	takie	jak:	porozumienie,	
ceremonia,	dramat	społeczny	i	rytualny	chaos.	Pierwsze	dwa	należą	do	orientacji,	gdzie	występuje	
możliwość	przekładalności	perspektyw,	z	których	pierwszy	ma	wymiar	produktywny,	 a	drugi	de-
struktywny.	Natomiast	ostatnie	dwa	podpadają	pod	orientację,	w	której	brakuje	zasad	przekładalności	
perspektyw	i	pierwszy	z	nich	jest	produktywny,	a	drugi	destrukcyjny.

Pierwszym	z	wyróżnionych	mechanizmów	jest	porozumienie,	dzięki	którym	przeciwstawne	
strony	 uwzględniają	 odmienne	 punkty	widzenia.	 Porozumienie	 nie	 pojawia	 się	w	wyniku	 prostej	
współpracy.	Będąc	otwartym	na	„drugiego”	ujawnia	się	dylematy,	sprzeczności	 i	kontrargumenty,	
by	w	rezultacie	wynegocjować	wspólny,	zadawalający	obie	strony	konsensus.	Jego	efektem	jest	tzw.	
projekt,	który	wspiera	się	kolektywnym	działaniem	i	oparty	jest	na	inicjatywie	oraz	na	planowaniu.	
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Drugim	mechanizmem	 jest	 ceremonia,	wynikająca	 z	 pobieżnego	 i	 schematycznego	 podej-
ścia	do	treści	problemu.	Pojawiająca	się	tutaj	kooperacja	oparta	jest	na	grze	pozorów	i	stosowania	
przymusu.	Zwodzenie	 i	niedostrzeganie	ważkości	problemu	konwencjonalizują	wszelkie	działania	
i	stanowią	pozór	porozumienia.	Wynikiem	takiej	postawy	jest	kontrola.	Ogranicza	ona	możliwość	
ujawniania	własnego	punktu	widzenia,	ujawnia	postawy	dominacji	lub	stosuje	przymus.	Utrzymanie	
zatem	dotychczasowego	ładu	może	prowadzić	do	konfliktu	i	pojawienia	się	trzeciego	mechanizmu,	
czyli	dramatu	społecznego,	ale	nie	jest	powiedziane,	że	w	ostateczności	wynegocjuje	się	lepsze	roz-
wiązanie.

Trzecim	mechanizmem	jest	wspomniany	dramat	społeczny.	Prowadzi	on	do	eskalacji	napięć,	
wzrostu	niezadowolenia	i	prób	niedopuszczenia	do	wyładowania	negatywnych	emocji.	Brak	współ-
pracy	 uświadamia	 jednak	 różnice	 i	 oczekiwania	 drugiej	 strony,	 co	w	 rezultacie	 kształtuje	 trzecią	
ścieżkę	dyskursu	publicznego	określanego	jako	przemiana.	Droga	ku	przemianie	wymaga	niejedno-
krotnie	cierpień	i	poświęcenia.	Jedna	ze	stron	musi	ustąpić,	a	jej	ofiarą	może	być	na	przykład	zwal-
niający	się	pracownik.	Przemiana,	jednak	w	ostateczności	prowadzi	do	nowych	przewartościowań,	
do	zrozumienia	sytuacji	i	działań	niedopuszczających	do	zaistnienia	konfliktu.

Ostatnim	mechanizmem	jest	rytualny	chaos.	Polega	on	na	ignorowaniu	i	lekceważeniu	argu-
mentów	drugiej	strony.	Nie	ma	tutaj	możliwości	porozumienia	się.	Anomia	(sprzeczność,	wyobco-
wanie),	która	jest	jej	wynikiem,	ujawnia	niechęć	wobec	współpracownika	i	tym	samym	bezcelowość	
negocjacji.

Wyróżnione	mechanizmy,	 jak	 i	 ścieżki	 rozwiązań	problemowej	 sytuacji,	 uświadamiają	 ist-
nienie	 czterech	możliwości,	 ale	w	każdej	 z	 nich	może	dojść	 do	 różnych	 rozwiązań	 zależnych	od	
posiadanych	argumentów.	Idealnym	rozwiązaniem	dla	konfliktów	zawodowych	okazuje	się	ścieżka	
projektów.	Problemy	finansowe	naszej	przykładowej	biblioteki	rozstrzygane	są	w	kontekście	dobra	
wspólnego:	pracownika	i	placówki.	Z	kolei	kontrola,	prowadzi	do	zwodzenia	pracownika	i	przywo-
łuje	na	myśl	trzeci	wymiar	władzy	omówiony	wcześniej	przez	M.	Ziółkowskiego,	gdzie	mamy	do	
czynienia	z	manipulacją	 i	brakiem	szczerości.	Trzecie	rozwiązanie	 jest	związane	z	 tzw.	dramatem	
społecznym.	Obie	strony	nie	dążą	do	porozumienia,	ale	wsłuchują	się	w	argumenty	drugiej	strony.	
Ostateczne	efekty	okupione	są	poczuciem	krzywdy,	niesprawiedliwości.	Ostatecznie	może	dojść	do	
zwolnienia	pracownika,	ustąpienia	i	rezygnacji	z	awansu,	albo	egzekwowanie	swoich	praw	w	sądzie	
pracy.	co	zaś	się	tyczy	rytualnemu	chaosowi,	to	obie	strony	nigdy	nie	dojdą	do	porozumienia,	bo-
wiem	każda	perspektywa	kształtuje	swoisty	punkt	widzenia.

Jak	zatem	drogi	(ścieżki)	rozwoju	kariery	zawodowej	wpływają	na	motywację	pracowniczą?

Nie	ukrywam,	iż	wszelkie	teoretyczne	dywagacje	na	ten	temat,	wydaja	mi	się	mało	przeko-
nywujące,	tym	bardziej,	gdy	nie	są	potwierdzone	rzetelnymi	badaniami,	w	każdym	razie	w	obszarze	
ujęcia	organizacyjnego.	Faktem	jest,	że	taki	związek	istnieje	i	w	prosty	sposób	możemy	stwierdzić,	
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że	w	sytuacji	komunikacji	produktywnej,	gdzie	mamy	do	czynienia	z	porozumieniem	i	dramatem	
społecznym	pojawi	się	motywacja	do	realizacji	i	osiągania	celów	biblioteki,	natomiast	w	przypadku,	
gdy	komunikacja	będzie	miała	charakter	destruktywny,	tj.	ceremonialny	i	rytualnie	chaotyczny,	to	
motywacja	pracownicza	będzie	mniej	efektywna.	Tego	typy	wnioski	są	mało	interesujące	i	nie	wiele	
mówią	o	zjawisku	motywacji,	a	tym	bardziej	o	jej	relacji	z	karierą	zawodową.

Co	w	takiej	sytuacji	należy	uczynić?

Wcześniejsze	rozważania	na	temat	biblioteki	traktowanej	jako	organizacja	o	charakterze	poli-
tycznym,	której	elementami	są	pracownicy,	władza,	kariera	i	motywacja,	mogą	stanowić	teoretyczne	
podstawy	do	przeprowadzenia	badań,	których	celem	było	by	ustalenie	istotnych	czynników	kształtu-
jących	postawy	pracowników	w	kontekście	motywacji	zawodowej.

Przeglądając	literaturę	przedmiotu,	uważam,	iż	operacjonalizacja	takich	badań	mogłaby	kate-
gorię:	wykonanie,	uczynić	wskaźnikiem	motywacji.	Wynika	to	z	faktu,	iż	samo	wykonanie	jest	ściśle	
zależne	od	doświadczenia,	które	podobnie	jak	każda	organizacja	„ma	swój	własny	sposób	robienia	
tego,	co	robi,	i	mówienia	o	tym,	co	robi”42.	Wykonanie	jako	sposób	robienia	i	komunikowania	tego,	
co	robi,	może	być	rozumiane	na	dwa	sposoby.	Pierwszy	stanowi	propozycję	E.	Goffmana,	a	drugi	
został	opracowany	przez	V.	Turnera.	

E.	Goffmana43	uważa,	że	wykonanie	jest	przejawianiem	się	formy	i	ma	charakter	artystyczny,	
teatralny,	widowiskowy.	Organizacja	(mikrorytuał)	stanowi	w	jego	projekcie	scenę,	na	której	człon-
kowie	 odgrywają,	wykonują	 swoje	 role.	Wykonanie	 swoich	 partii	 scenariusza	 jest	 zależne	 od	 ról	
innych	członków	organizacji	(doświadczenia)	i	czasu	oraz	miejsca	jego	występowania.	Wykonanie	
mimo	tego,	że	jest	zależne	od	działających	osób	i	czasu,	w	którym	zachodzi,	to	w	rzeczywistości	jest	
wyrazem	pozornej	wolności.	Sposoby	realizacji	i	odgrywania	ról	i	scenariuszy	są	–	jak	się	wydaje	
wykonawcom	–	dowolne,	ale	w	rzeczywistości	są	nadzorowane	poprzez	samą	organizację.	

Druga	propozycja	rozumienia	wykonań	opiera	się	na	przemyśleniach	V.	Turnera44.

	 „Analizując	 etymologię	 znaczenia	 terminu	wykonanie	 (w	 starofrancuskim	 perfournir	
oznaczał	wyposażać,	dostarczać	coś	w	pełni)	nadaje	mu	nowy	sens.	Wykonanie	ma	sens	
procesualny	jako	dochodzenie	do	spełnienia,	w	którym	członkowie	ustanawiają	własną	
kulturę.	Właśnie	w	sensie	doprowadzenia do spełnienia	czy	wypełnienia	wykonania	(per-
formances)	w	działaniu	organizacji	są	najbardziej	twórcze,	ponieważ	w	tym	właśnie	sen-
sie	wykonanie	urzeczywistnia	znaczenie	jakiejś	formy	strukturalnej	–	czy	to	jest	symbol,	
czy	opowieść,	metafora,	ideologia	czy	saga”45.	

42	 Pacanowsky,	M.	 E.,	 O’Donneill-Trujillo,	 N.	 (1996).	 Komunikacja	 organizacyjna	 jako	 forma.	W:	A.	 Kapciak,	 L.	 Korporowicz	 
i	A	Tyszka	(Red.),	Komunikacja międzykulturowa : zderzenia i spotkania (s.	289).	Warszawa.
43	Goffman,	E.	(1981).	Człowiek w teatrze życia codziennego.	Warszawa.
44	Pacanowsky,	M.	E.,	O’Donneill-Trujillo,	N.	(1996).	Dz.	cyt.,	s.	290-291.
45	Tamże,	s.	290-291.
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Współczesne	badania	odnoszone	do	kategorii	wykonań	wykazały,	że	doświadczanie	trakto-
wane	jako	organizacja	nie	może	przebiegać	w	sposób	dowolny.	M.	E.	Pacanowski	i	N.	O’Donnell-
-Trujillo46	doszli	do	wniosku,	że	wykonania	charakteryzują	takie	cechy,	jak:	podejście	intencjonalne,	
zależność	od	kontekstu,	charakter	epizodyczny	i	improwizacyjny.

Reasumując,	można	tutaj	przyjąć,	że	motywacja	jest	ściśle	powiązana	z	zawodowym	(pozy-
tywnym	i	negatywnym)	doświadczeniem	jednostek	i	z	jednej	strony,	jest	nieodłącznym	elementem	
zakładu	pracy,	który	może	być	 traktowany	 jako	organizacja,	 a	 z	drugiej	 strony,	odzwierciedla	 się	 
w	 kategorii	 wykonania,	 którego	 wskaźnikami	 są	 intencjonalność,	 kontekstowość,	 epizodyczność	
i	 improwizacja.	Tym	samym,	udzielając	odpowiedzi	na	postawione	na	początku	wykładu	pytanie,	
należy	stwierdzić,	że	istnieje	związek	miedzy	drogą	kariery	a	motywacją	i	że	może	on	przebiegać	
wieloma	ścieżkami,	oraz,	 że	związek	 ten	w	sytuacjach	konfliktowych,	 trudno	obecnie	dookreślić,	
bowiem	należy	tutaj	przeprowadzić	rzeczowe	badania.

46	Tamże,	s.	293-297.



Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich BIBLIOTEKARZE

121

Bibliografia

Armstrong,	M.	(2007).	Zarządzanie zasobami ludzkimi.	Kraków.
Bańka,	A.	 (2006).	Kapitał	kariery	–	warunkowania,	 rozwój	 i	adaptacja	do	zmian	organizacyjnych	

oraz	strukturalnych	na	rynku	pracy.	W:	Z.	Ratajczak,	A.	Bańka	i	E.	Turska	(Red.),	Współczesna 
psychologia pracy i organizacji (s.	67). Katowice.

Bartkowiak,	G.	(1997).	Psychologia zarządzania. Poznań.
Baszkiewicz,	J.	(2009).	Władza. Wrocław.
Benner,	D.	(2006).	Pedagogika ogólna. W:	B.	Śliwerski	(Red.),	Pedagogika. T. 1.	Warszawa.
Czyżewski,	 M.	 (1997).	 W stronę teorii dyskursu publicznego.	 W:	 M.	 Czyżewski,	 S.	 Kowalski	 

i	A.	Piotrowski	(Red.),	Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego.	Kraków.
Czyżewski,	 M.,	 Kowalski,	 S.	 i	 Piotrowski,	 A.	 (1997).	 Wstęp.	 W:	 M.	 Czyżewski,	 S.	 Kowalski	 

i	A.	Piotrowski	(Red.),	Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego.	Kraków.
Dijk,	T.	A.	van.	(1990).	Social	cognition	and	discourse.	W:	H.	Giles	i	W.	P.	Robinson	(Red.),	Hand-

book of language and social psychology.	New	York.
Goffman,	E.	(1981).	Człowiek w teatrze życia codziennego.	Warszawa.
Goodman,	N.	(1997).	Wstęp do socjologii.	Poznań.
Griffin,	R.	W.	(1997).	Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa.
Haber,	L.	H.	(2000).	Organizacja	formalna	i	nieformalna.	W:	Encyklopedia socjologiczna. T. 3 (s.	26).	

Warszawa	2000.
Hobbes,	T.	(2006).	Lewiatan. Warszawa.
Kożusznik,	B.	(2007).	Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa.
Kubiak,	H.	(2002).	Władza.	W:	Encyklopedia socjologii. T. 4 (s.	329).	Warszawa.
Kunowski,	S.	(1995).	Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa.
Lakoff,	G.	i	Johnson,	M.	(1988).	Metafory w naszym życiu. Warszawa.
Lawson,	K.	(1993).	The human polity. Boston,	s.	38.
Lubrańska,	A.	(2008).	Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa.
Maslow,	A.	(1990).	Motywacja i osobowość. Warszawa.
Meighan,	R.	(1994).	Socjologia edukacji.	Warszawa.
Morgan,	G.	(1999).	Obrazy organizacji. Warszawa.
Nosal,	C.	(1977).	Psychologia pracy. Organizacja psychologii i działań człowieka. Wrocław.
Ossowski,	S.	(1968).	Pojęcie	struktury	społecznej.	W:	Dzieła. T. 5 (s.	13).	Warszawa.
Pacanowsky,	 M.	 E.,	 O’Donneill-Trujillo,	 N.	 (1996).	 Komunikacja	 organizacyjna	 jako	 forma.	 

W:	A.	Kapciak,	L.	Korporowicz	i	A	Tyszka	(Red.),	Komunikacja międzykulturowa : zderzenia 
i spotkania.	Warszawa.

Ratajczak,	Z.	(1998).	Praca.	Motywacja	do	pracy.	W:	W.	Szewczuk	(Red.),	Encyklopedia psychologii 
(s.	442).	Warszawa.

Reber,	A.	i	Reber,	E.	(2008).	Słownik psychologii.	Warszawa,	s.	404.
Rozporządzenie	Ministra	Nauki	i	Szkolnictwa	Wyższego	z	dnia	22	grudnia	2006	r.	w	sprawie	warun-



Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich BIBLIOTEKARZE

122

ków	wynagradzania	za	pracę	i	przyznawania	innych	świadczeń	związanych	z	pracą	dla	pracow-
ników	zatrudnionych	w	uczelni	publicznej	(Dz.	U.	Nr	251	poz.	1852).

Ryszka,	F.	(1984).	Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne.	Warszawa.
Stoner,	J.	A.	F.,	Freeman,	R.	E.	i	Gilbert,	D.	R.	(2001).	Kierowanie.	Warszawa.
Stoner,	J.	A.	F.	i	Wankel,	C.	(1992).	Kierowanie.	Warszawa.
Weber,	M.	(2002).	Gospodarka i społeczeństwo.	Warszawa.
Zawadzki,	J.	(2007).	Zarządzanie organizacjami non-profit. Poznań.



Społeczny i pedagogiczny kontekst funkcjonowania bibliotek akademickich BIBLIOTEKARZE

123

Piotr Marcinkowski

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Bibliotekarz dziedzinowy – asystent społeczności akademickiej

Abstrakt:	Przedmiotem	artykułu	jest	status	i	zadania	bibliotekarzy	dziedzinowych	w	bibliotekach	akademickich.	Omó-
wione	zostały	dotychczasowe	doświadczenia	polskie	 i	 światowe	w	 tym	zakresie.	Na	 ich	podstawie	autor	przedstawił	
koncepcję	określenia	nowej	roli	bibliotekarzy	dziedzinowych	jako	asystentów	społeczności	akademickiej.	Zaprezento-
wano	zatem	zarówno	zadania	organizacyjne,	jak	i	dydaktyczne	stojące	przed	bibliotekarzem	w	uczelni	wyższej.	W	tym	
kontekście	poruszono	także	zagadnienie	pracy	naukowej	w	bibliotece,	omówiono	też	tematykę	kształcenia	zawodowego,	
a	w	szczególności	zależność	ról	bibliotekarzy	dyplomowanych	i	dziedzinowych.

Słowa	klucze:	bibliotekarz	dziedzinowy,	bibliotekarz	dyplomowany,	dydaktyka	biblioteczna,	społeczność	akademicka

	 Świat,	w	którym	żyjemy,	opisywany	jest	przez	wiele	pojęć.	Najbardziej	znane	to	społeczeń-
stwo informacyjne	czy	społeczeństwo wiedzy.	Mówi	się	też	o	cywilizacji cybernetycznej	oraz	o	kultu-
rze ponowoczesnej.	Wszystkie	te	pojęcia	–	w	mniej	lub	bardziej	prawdziwy	sposób	–	opisują	naszą	
rzeczywistość.	Do	tego	zbioru	należy	dodać	jednak	także	pojęcie	swoistej	ery specjalizacji.	Przyspie-
szenie	 cywilizacyjne,	 którego	 jesteśmy	 świadkami,	 zaowocowało	mnogością	wszystkiego.	Tonie-
my	w	zalewie	informacji,	idei,	marek,	produktów...	Aby	odnaleźć	się	w	tym	świecie,	potrzebujemy	
specjalizacji.	Z	drugiej	strony	producenci,	by	dotrzeć	skutecznie	do	konsumentów,	grupują	 ich	na	
segmenty.	Nie	dzieje	się	tak	tylko	w	przypadku	butów,	które	nie	dzielą	się	już	wyłącznie	na	damskie	
i	męskie	–	dziś	przecież	powinniśmy	mieć	inne	na	siłownię,	a	inne	do	biegania	po	lesie.	Co	ciekaw-
sze,	segmentację	zaobserwować	można	także	w	mediach.	W	telewizji	pojawiły	się	kanały	kulturalne,	
sportowe,	motoryzacyjne,	dla	kobiet	i	dla	mężczyzn.	Podobnie	ze	stacjami	radiowymi,	dobierającymi	
muzykę	pod	konkretna	grupę	odbiorców.	Jest	tak	nawet	z	prasą	codzienną	–	wszak	różnią	się	docelo-
wi	odbiorcy	Faktu	i	Rzeczpospolitej.

	 Zjawisko	to	dotarło	i	dociera	także	do	bibliotek.	O	ile	bowiem	jeszcze	w	19.	stuleciu	popular-
ne	były	księgozbiory	uniwersalne,	o	tyle	wiek	20.	to	czas	powstawania	bibliotek	specjalistycznych.	
Nikogo	nie	dziwi,	że	biblioteka	publiczna	oferuje	dostęp	do	innych	zbiorów	niż	biblioteka	akademic-
ka.	W	ramach	tej	ostatniej	grupy	inne	tytuły	spodziewamy	się	znaleźć	w	bibliotece	uniwersyteckiej,	
a	inne	w	bibliotece	politechniki.	Nawet	tworzenie	specjalistycznych	czytelń	czy	ustawianie	zbiorów	
w	wolnym	dostępie	według	klasyfikacji	 tematycznej	 jest	odzwierciedleniem	procesu	specjalizacji.	
Innymi	słowy,	powstało	zjawisko	szerokiego	popytu	na	coraz	bardziej	wąską	informację	ze	strony	
użytkowników	przy	coraz	większej	podaży	książek,	czasopism	 i	baz	danych.	Czytelnik	nie	 szuka	
już	ciekawej	książki	o	matematyce;	dziś	potrzebuje	bardzo	konkretnej	pozycji,	umożliwiającej	mu	
rozwiązanie	bardzo	konkretnego	problemu.	Będzie	to	albo	zdanie	egzaminu	(a	więc	dokładnie	ten	
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skrypt,	a	nie	żaden	inny)	albo	pogłębienie	badań	(a	więc	opis	badań	tego,	a	nie	innego	zagadnienia).

	 Pogłębiająca	się	specjalizacja	bibliotek	stworzyła	potrzebę	pojawienia	się	nowego	typu	bi-
bliotekarza	 –	 bibliotekarza	 dziedzinowego.	W	 20.	 wieku	 ukształtowały	 się	 dwa	modele	 zawodu.	
Pierwszy	z	nich	to	bibliotekarz	uniwersalny,	który	pracując	w	mniejszych	bibliotekach,	zwłaszcza	
publicznych,	zajmował	się	w	zasadzie	wszystkim:	od	gromadzenia,	opracowywania	i	udostępniania	
zbiorów,	po	prowadzenie	akcji	związanych	z	propagandą	czytelnictwa	i	edukacją	biblioteczną.	Drugi	
model,	obecny	zwłaszcza	w	dużych	bibliotek,	opierał	się	na	wyspecjalizowaniu	się	w	wykonywa-
nych	czynnościach.	Bibliotekarze	ci,	często	przez	cały	okres	swej	pracy,	wykonywali	 te	same	za-
dania	związane	z	drogą	książki.	Podobnie	jak	pracownicy	informacji	naukowej	w	bibliotekach,	byli	
doskonałymi	fachowcami	w	wykonywaniu	specyficznych	czynności.	Zmiany	technologiczne	w	bi-
bliotekach	akademickich	w	latach	dziewięćdziesiątych	20.	wieku	zmieniły	ten	stan	rzeczy.	Ogromny	
wzrost	podaży	książek	i	czasopism	z	jednej	strony	spowodował	konieczność	podziału	dziedzinowego	
zarówno	bibliotekarzy	zajmujących	 się	gromadzeniem,	 jak	 i	 opracowaniem.	Z	drugiej,	 powstanie	
NUKAT-u	czy	możliwości	korzystania	z	katalogów	zagranicznych	w	Internecie,	ograniczyły	powta-
rzalność	najprostszych	czynności.	W	ten	sposób	przy	wykonywaniu	tradycyjnych	ról,	zmiana	akcen-
tów	w	zadaniach	wymogła	pojawienie	się	pewnego	rodzaju	bibliotekarzy	dziedzinowych.	W	działach	
gromadzenia	pracują	dziś	ludzie	odpowiedzialni	za	dobór	literatury	z	danych	dziedzin.	Przy	okazji	
konsultują	się	oni	często	z	pracownikami	nauki,	odbierając	dezyderaty	w	sprawie	zakupów.	Bibliote-
karze	zajmujący	się	opracowaniem	rzeczowym	zbiorów	również	pracują	w	systemie	dziedzinowym.	
W	tekście	Danuty	Dudziak	Bibliotekarz dziedzinowy czy bibliotekarz zintegrowany z	roku	2000,	pa-
dają	najczęściej	określenia	takie	jak	tworzenie centralnego katalogu komputerowego	czy	typowanie 
książek do zakupu1.	

	 Niemniej	taki	system	pracy	nie	jest	rzeczywistą	realizacją	koncepcji	bibliotekarzy	dziedzino-
wych	we	współczesnych	bibliotekach.	Zarówno	w	teorii,	jak	i	w	praktyce	bibliotecznej	na	świecie	
bibliotekarz	dziedzinowy	to	ktoś	więcej,	niż	osoby	kupujące	i	opracowujące	książki.	Stephen	Pinfield	
prognozując	przyszłe	role	bibliotekarzy	dziedzinowych	opisał	także	ich	obecne	zadania.	Na	pierw-
szym	miejscu	wymienił	współpracę	z	użytkownikami,	rozumianą	jako	przypisanie	bibliotekarza	do	
konkretnego	wydziału	czy	kierunku	studiów.	Kolejną	formą	pracy	tego	typu	bibliotekarzy	jest	peł-
nienie	stałych	dyżurów	i	udzielanie	odpowiedzi	na	zapytania	informacyjne.	Obie	te	formy	kontaktu	
pozwalają	im	brać	czynny	udział	w	doborze	literatury	potrzebnej	ich czytelnikom. Niejako	przedłu-
żeniem	tej	czynności	jest	kontrola	nad	prawidłowością	klasyfikacji	i	katalogowania	nabytków.	Jest	
więc	bibliotekarz	dziedzinowy	w	pewnym	sensie	menadżerem	swojej	subject area czy	subject floor 
w	ramach	biblioteki	z	wolnym	dostępem.	Dba	o	dobór	zbiorów,	kontroluje	proces	ich	opracowania,	
a	następnie	zajmuje	się	ich	porządkowaniem	(układ	zbiorów,	wysyłka	do	oprawy	czy	magazynu).	Na	
tym	jednak	nie	kończy	się	jego	rola.	Bierze	on	bowiem	aktywny	udział	w	różnych	formach	edukacji	

1	Dudziak,	D.	(2000).	Bibliotekarz	dziedzinowy	czy	bibliotekarz	zintegrowany.	Biuletyn EBIB, 1(Wydanie	specjalne). Źródło:	http://
www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp1/dudziak.html	[30.04.2009].

http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp1/dudziak.html
http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib-sp1/dudziak.html
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bibliotecznej,	szkoląc	swoich potencjalnych	czytelników.	Projektuje	dla	nich	foldery,	przewodniki	 
i	ulotki.	Wreszcie:	reprezentuje	bibliotekę	w	różnego	rodzaju	projektach	badawczych	i	organizacyj-
nych,	realizowanych	przez	wydziały	i	katedry.	Warto	podkreślić	raz	jeszcze,	że	funkcje	te	określane	
są	przez	Pinfielda	jako	tradycyjne	(the traditional role),	wymagające	pogłębienia	i	rozwinięcia2.	

	 Naturalnie,	w	polskich	bibliotekach	akademickich	także	wykonuje	się	wymienione	zadania.	
Istotą	niniejszego	referatu	nie	jest	jednak	odpowiedź	na	pytanie	o	to,	czy	należy	to	wszystko	robić	
lecz	określenie,	kto	i	jak	ma	to	robić.	W	bibliotekach	polskich	szkół	wyższych,	zwłaszcza	tych	du-
żych,	dominuje	nadal	model	realizacji	zadań	determinowany	przez	pionową	strukturę	organizacyj-
ną.	Kto	inny	dba	więc	o	książki	w	czytelniach,	kto	inne	je	kupuje,	jeszcze	kto	inny	je	opracowuje,	
jeszcze	ktoś	inny	zajmuje	się	informacją.	W	ramach	tych	działów,	jak	wspomniano	już	wyżej,	często	
występuje	specjalizacja.	Niemniej,	specjalizacja	ta	służy	generalnie	interesowi	biblioteki	jako	insty-
tucji.	Innymi	słowy,	bibliotekarzom	zorganizowanym	według	przysłowiowej	drogi książki	pracuje	się	
łatwiej.	Tymczasem	koncepcja	bibliotekarzy	dziedzinowych,	opisywana	m.in.	przez	Pinfielda	a	re-
alizowana	np.	w	bibliotekach	irlandzkich,	zakłada	zupełnie	inną	organizację	pracy.	Model	ten	stawia	
bibliotekarzy	dziedzinowych	w	centralnym	miejscu	struktury.	Kilku	czy	kilkunastu	fachowców	od 
wszystkiego w swojej dziedzinie	jest	wspieranych	przez	osoby	wykonujące	prostsze	zadania	(library 
assistant)	w	ramach	swoich	oddziałów.	

	 Jakie	 korzyści	 dla	 czytelnika	wynikają	 z	 takiego	 rozwiązania	widać	wyraźnie	 po	 analizie	
stron	internetowych	bibliotek	pracujących	w	tym	systemie.	Umieszczenie	nawet	nie	listy	dziedzin	 
z	przypisanymi	do	nich	bibliotekarzami	znacznie	ułatwia	komunikację.	Czytelnik	nie	musi	błądzić	od	
podstrony	do	podstrony	czytając,	że	w sprawie baz danych pisz do… a w sprawie szkoleń do…,	nato-
miast	w sprawie zakupów do…	Użytkownicy	bibliotek	akademickich	nie	dzielą	się	wszak	na	czytelni-
ków	książek,	osoby	zainteresowane	szkoleniem	z	e-źródeł	czy	pracowników	zgłaszających	potrzebę	
zakupu	prenumeraty	 czasopism.	Użytkownicy	 bibliotek	 akademickich	 dzielą	 się	 na	 pracowników	 
i	studentów	zainteresowanych	pewnymi	dziedzinami	wiedzy.	Szukają	więc	na	stronie	internetowej	
(ale	oczywiście	nie	tylko	tu)	osoby,	której	mogliby	przedstawić	wszystkie	swoje	potrzeby.	Stworze-
nie	grupy	bibliotekarzy	dziedzinowych	aktywnie	obecnych	na	wydziałach	i	w	katedrach,	dostępnych	
drogą	elektroniczną,	daje	ogromny	atut	personalizacji	usług.	Czytelnik	nie	kontaktuje	się	już	z	tym	
czy	tamtym	oddziałem	czy	sekcją	biblioteki.	Pisze,	dzwoni,	czatuje	i	spotyka	się	ze	swoim	biblioteka-
rzem,	jego	dziedzinowym	nawigatorem	wiedzy	(knowledge navigator).	Na	stronach	wielu	amerykań-
skich	bibliotek	akademickich	znaleźć	można	zdjęcia	uśmiechniętych	bibliotekarzy	dziedzinowych.	
Właśnie	 personalizacja	 usług	 powoduje	 budowanie	 się	 więzi	 między	 społecznością	 akademicką	 
a	biblioteką.	Mimo	takich	czy	innych	ograniczeń,	niedociągnięć	i	braków,	społeczność	ta	musi	mieć	
poczucie,	że	bibliotekarze	są	osobami	chcącymi	wspomagać	ich	samorozwój,	a	nie	anonimowymi,	
niechętnymi	urzędnikami	uniwersyteckiej	administracji,	jak	przysłowiowe	panie	z	dziekanatu.

2	Pinfield,	S.	(2001).	The	changing	role	of	subject	librarians	in	academic	libraries.	Journal of Librarianship and Information Science, 
33(1),	34.
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	 Należy	zatem	powtórzyć	wcześniejsze	pytanie:	kim	mają	być	bibliotekarze	dziedzinowi	dla	
społeczności	akademickiej?	Z	całą	pewnością	przede	wszystkim	muszą	być	organizatorami	kolekcji.	
Niezależnie	od	zachodzących	zmian,	ludzie	przychodzą	i	przychodzić	będą	nadal	do	bibliotek	przede	
wszystkim	w	poszukiwaniu	książek.	Bibliotekarze	dziedzinowi	będą	więc	osobami	zarządzającymi	
tematycznymi	kolekcjami	na	wszystkich	możliwych	etapach.	Powinni	zatem	zarówno	samodzielnie	
śledzić	polski	i	międzynarodowy	rynek	wydawniczy,	jak	i	wsłuchiwać	się	w	głos	czytelników.	Ogra-
niczenie	się	wyłącznie	do	tego	pierwszego	może	spowodować	zakup	wielu	bardzo	drogich	pozycji,	
które	naszym	zdaniem	czytelnicy	powinni przeczytać	oraz,	których	nam	nie wypada nie mieć.	Tym-
czasem	użytkownik	biblioteki	akademickiej	wyróżnia	się	tym,	że	częściej	od	innych	szuka	konkret-
nych	tytułów.	Z	drugiej	jednak	strony	bierne	oczekiwanie	na	dezyderaty	w	sprawie	zakupów	może	
spowodować,	 że	biblioteka	będzie	 zawsze	 spóźniona	w	 realizacji	 potrzeb	 informacyjnych	 swoich	
czytelników.	Dobry	kontakt	ze	społecznością	akademicką,	a	zwłaszcza	z	pracownikami	naukowymi,	
gwarantuje	 regularne	otrzymywanie	 informacji	o	potrzebnej	 literaturze.	To	z	kolei	 rodzi	poczucie	
wśród	studentów	i	nauczycieli	akademickich,	że	to	ich	biblioteka,	a	nie	Google	jest	miejscem,	gdzie	
warto	rozpocząć	poszukiwania.	Jeśli	nie	znajdą	potrzebnej	książki	lub	czasopisma,	będą	mogli	mieć	
świadomość,	że	to	konkretna	osoba,	a	nie	bezduszna	i	anonimowa	instytucja,	dołoży	wszelkich	sta-
rań,	aby	zdobyć	dla	nich	możliwie	szybko	potrzebne	źródła.	W	myśl	tej	koncepcji,	dział	gromadze-
nia	biblioteki	miałby	przede	wszystkim	realizować	zapotrzebowania	zgłaszane	przez	bibliotekarzy	
dziedzinowych.	Istnieje	oczywiście	ryzyko,	że	–	jak	pisze	Derek	Law	–	bibliotekarze	dziedzinowi	
zaślepieni	instynktem	terytorialnym	stracą	z	oczu	bibliotekę	jako	całość3.	Jednak	takie	postawienie	
sprawy	zakłada,	że	biblioteka	taka	nie	będzie	miała	jako	dyrektora	sprawnego	menadżera,	potrafiące-
go	narzucić	jednolitą	politykę	gromadzenia	zbiorów.

	 Aktywny	 dział	 bibliotekarzy	 dziedzinowych	 w	 procesie	 gromadzenia	 zbiorów	wiązać	 się	
musi	 także	 z	 ich	współuczestnictwem	w	 opracowaniu	 rzeczowym.	Coraz	 szybsze	 rozrastanie	 się	
katalogów	zarówno	światowych,	jak	i	polskiego	NUKAT-u	powoduje,	że	opracowanie	takie	sprowa-
dzać	będzie	się	coraz	częściej	do	automatycznego	pobierania	rekordów.	Nadal	istnieć	będzie	musiała	
wyspecjalizowana	grupa	bibliotekarzy	opracowujących	nowe	 i	 starsze	 zbiory	 z	 różnych	dziedzin.	 
W	bibliotekach	mniejszych	rolę	tę	pełnić	będą	bibliotekarze	dziedzinowi.	W	większych,	każdy	z	nich	
współpracować	będzie	ściśle	z	konkretnym	pracownikiem	działu	opracowania	rzeczowego.	Zwłasz-
cza	w	przypadku	klasyfikacji	książki	do	ustawienia	w	wolnym	dostępie	rola	bibliotekarza	dziedzino-
wego	będzie	niezastąpiona.	Układ	zbiorów	z	wolnym	dostępem	–	jak	w	EBIB-ie	pisze	Henryk	Hol-
lender4	–nie	jest	już	rozwiązaniem	kontrowersyjnym	i	w	zasadzie	nie	ma	alternatywy.	Kluczową	rolę	
w	organizowaniu	 takiej	 formy	ekspozycji	 zbiorów	pełnić	powinni	bibliotekarze	dziedzinowi.	Ko-
rzystając	z	pomocy	personelu	niższego	szczebla	(library assistant)	winni	dbać	o	porządek	zbiorów.	
Nieuchronną	wadą	wolnego	dostępu	jest	bowiem	konieczność	nieustannego	porządkowania	zbiorów.	

3	Pinfield,	S.	(2001).	Dz.	cyt.,	33.
4	Hollender,	H.	(2009).	Tezy	o	architekturze	bibliotek.	Biuletyn EBIB, 3(103).	Źródło:	http://www.ebib.info/2009/103/a.php?hollender	
[30.04.2009].
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Czyni	 to	 taką	organizację	przestrzeni	bibliotecznej	mniej	chętnie	postrzeganą	przez	bibliotekarzy.	 
Z	kolei	czytelnicy	mający	fizyczny	dostęp	do	książek	preferują	właśnie	taką	formę	ekspozycji.	Naj-
lepszy	nawet	katalog,	 uzupełniony	o	najlepsze	nawet	hasła	przedmiotowe	nie	 zastąpi	możliwości	
samodzielnego	 przeglądania	 książek.	 Jasny	 i	 czytelny	 układ	 tematyczny	 zbiorów	 na	 półkach	 jest	 
w	tej	sytuacji	kluczem	do	intuicyjności	wyszukiwania.

	 Usytuowanie	stanowisk	pracy	bibliotekarzy	dziedzinowych	w	przestrzeni	wolnego	dostępu	
do	zbiorów	daje	możliwość	nawiązania	bezpośredniej	więzi	z	czytelnikiem.	Nie	musi	on	oczywi-
ście	przebywać	tam	non stop.	Wolny	dostęp	zakłada	wszak	samoobsługę	a	najprostszych	informacji	
udzielać	mogą	wspomniani	wcześniej	asystenci	biblioteczni.	Notabene	regułą	powinno	być	rozpo-
czynanie	kariery	w	bibliotece	od	pełnienia	 takiej	 funkcji.	Z	 czasem,	po	poznaniu	 specyfiki	pracy	 
i	różnego	rodzaju	zbiorów,	pracownik	taki	miałby	okazję	na	awans	zawodowy	i	zostanie	samodziel-
nym	 bibliotekarzem	 dziedzinowym.	 Tak	 więc	 bibliotekarz	 dziedzinowy	 powinien	 być	 dostępny	 
w	czytelni,	czy	też	swojej części	przestrzeni	wolnego	dostępu,	w	czasie	dyżurów	pełnionych	o	stałych	
porach,	dwa	lub	trzy	razy	w	tygodniu.	Byłby	to	czas	nie	tylko	zbierania	dezyderatów	dotyczących	
zasobów	 tradycyjnych	 i	 elektronicznych,	 ale	 przede	wszystkim	udzielania	 porad	 informacyjnych.	
Główną	rolą	jednak	zespołu	bibliotekarzy	dziedzinowych	winno	być	takie	organizowanie	przestrzeni	
bibliotecznej,	aby	stała	się	ona	rzeczywistą	strefą	wiedzy	(knowledge space).	Rolą	dyrektorów	biblio-
tek	w	tym	względzie	jest	tworzenie	jak	najbardziej	przyjaznej	i	otwartej	przestrzeni	poprzez	właściwą	
architekturę,	infrastrukturę	elektroniczną,	wystrój	wnętrz,	dobór	mebli,	kolorystyki	czy	oświetlenia.	
Coraz	częściej	pojawia	się	także	kwestia	godzin	otwarcia	a	także	hasło	24/7,	czyli	dostęp	do	zbiorów	
przez	całą	dobę,	siedem	dni	w	tygodniu.	Niemniej	pewną	trudną	do	uchwycenia,	ale	bardzo	ważną	
atmosferę	sprzyjającą	pracy	naukowej	tworzą	przede	wszystkim	ludzie.	Są	to	czytelnicy,	ale	także	
bibliotekarze	dziedzinowi,	którzy	pełniąc	dyskretną,	ale	bardzo	ważną	rolę	doradców	w	poszukiwa-
niach,	 zapewniają	 czytelnikom	poczucie	 przyjazności	 biblioteki	 jako	miejsca.	 Innymi	 słowy,	 rolą	
bibliotekarzy	dziedzinowych	będzie	optymalne	organizowanie	relacji	zachodzących	między	czytel-
nikiem	a	wiedzą	zawartą	w	książkach,	czasopismach	i	e-źródłach.

	 Równie	ważny,	jak	spotkanie	bezpośrednie	w	czytelni	czy	strefie	wolnego	dostępu,	jest	kon-
takt	elektroniczny.	Jak	już	wspomniano,	intuicyjna	i	prosta	strona	internetowa,	zawierająca	odesła-
nie	od	dziedzin	do	właściwych	bibliotekarzy,	jest	tu	kluczowa.	Łatwo	o	dobre	przykłady,	takie	jak:	
amerykańska	University	of	Virginia	Library5,	irlandzka	The	Library	at	USD6	czy	nawet	NTU	Library	
w	Chinach7.	Dzięki	takim	rozwiązaniom	realizuje	się	postulat	personalizowania	informacji.	Czytel-
nik	ma	możliwość	nie	tylko	zadania	pytania	wysyłając	e-mail,	ale	ponieważ	stale	koresponduje	z	tą	
samą	osobą,	istnieje	możliwość	pogłębienia	problemu.	Systemy	typu	ask a librarian dają	możliwość	

5	Subject	Librarians	for	Academic	Departments	and	Special	Collections,	University	of	Virginia	Library.	(2009).	Źródło:	http://guides.
lib.virginia.edu/subjectlibrarians	[30.04.2009].
6	Subject	Portals,	The	Library	at	USD.	(2009).	Źródło:	http://www.ucd.ie/library/subject_portals/index.html	[30.04.2009].
7	 Subject	 Librarians,	 Nanyang	 Technological	 University.	 (2009).	 Źródło:	 http://www.ntu.edu.sg/library/about/staffdirectory/Pages/
subject.aspx	[30.04.2009].
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komunikowania	się	także	poprzez	chat	czy	innego	rodzaju	komunikatory.	Z	kolei	systemy	typu	help 
desk pozwalają	na	ewentualne	przekierowywanie	zapytań	do	właściwszego	bibliotekarza	oraz	jed-
noczesne	śledzenie	przez	obie	zainteresowane	strony	postępów	prac.	 Jednym	z	przykładów	 takiej	
formy	komunikacji	z	czytelnikiem	w	Polsce	jest	serwis	działający	na	stronie	Biblioteki	Uniwersy-
teckiej	w	Poznaniu8.	Inne	ciekawe	rozwiązanie	to	tworzenie	przez	bibliotekarzy	dziedzinowych	por-
tali	tematycznych,	odsyłających	do	elektronicznych	źródeł	informacji	naukowej	obejmujących	dane	
zagadnienie.	Doskonałym	przykładem	realizacji	takiego	projektu	jest	też	wspomniana	wyżej	strona	
The	Library	at	USD	w	Dublinie9.	Należy	w	tym	miejscu	podkreślić,	że	rola	organizatora	zasobu	nie	
może	ograniczać	się	w	przypadku	rzeczywistego	bibliotekarza	dziedzinowego	wyłącznie	do	zbiorów	
tradycyjnych	książek	i	czasopism.	Współczesny	użytkownik	biblioteki	akademickiej	oczekuje	kom-
pleksowej	informacji,	bez	różnicy,	czy	pochodzi	ona	z	drukowanej	bibliografii,	czy	z	internetowej	
bazy	danych.	Znajomość	dziedziny	wiedzy	oraz	biegłość	w	korzystaniu	ze	źródeł	informacji	związa-
nej	z	nią,	a	przechowywanej	na	najróżniejszych	nośnikach,	są	warunkami	sine qua non	pełnienia	roli	
bibliotekarza	dziedzinowego.	Tak,	jak	w	przypadku	doboru	tradycyjnej	literatury,	tak	i	w	przypadku	
baz	danych,	 e-książek	 i	 e-czasopism,	dział	gromadzenia	biblioteki	powinien	 realizować	zapotrze-
bowania	bibliotekarza	dziedzinowego,	związane	z	zakupami	czy	czasowymi	testami	e-źródeł.	Jego	
zaś	rolą	byłoby	wyszukiwanie	nowości,	analizowanie	otrzymanych	statystyk	czy	administrowanie	
portalem	dziedzinowym.

	 Bibliotekarz	dziedzinowy	prócz	obecności	fizycznej	w	czytelniach	i	strefach	wolnego	dostępu	
oraz	elektronicznej	za	pośrednictwem	narzędzi	internetowych,	powinien	być	także	ambasadorem	bi-
blioteki	na	wydziałach,	w	katedrach	i	zakładach.	Obecność	ta	winna	być	realizowana	poprzez	formy	
oficjalne,	takie	jak	zebrania	władz	tych	jednostek,	dyskusje	naukowe	czy	spotkania	z	przedstawicie-
lami	rad	bibliotecznych.	Jednak	niemniej	istotnym	elementem	są	formy	nieoficjalne,	innymi	słowy	
bywanie wśród	pracowników	naukowych	i	studentów.	W	ten	sposób	być	może	uda	się	doprowadzić	
do	sytuacji,	w	której	w	najprzeróżniejszych	dyskusjach	naukowych	i	organizacyjnych	pojawiać	bę-
dzie	się	coraz	częściej	pytanie:	a co ma do dodania nasz bibliotekarz? Taka	obecność	zarówno	na	
radach	wydziałów,	zebraniach	samorządu	doktorantów	czy	seminariach	naukowych	da	społeczności	
akademickiej	poczucie,	że	ich biblioteka wsłuchuje	się	w	ich	potrzeby.	Bibliotece	zaś	najskuteczniej-
szą	formę	komunikacji,	o	wiele	doskonalszą	od	wszelkich	badań	ankietowych.	Owo	współuczestnic-
two	w	życiu	społeczności	akademickiej	wydziału	czy	katedry	będzie	też	świetną	okazją	do	zburzenia	
wielu	stereotypów	na	temat	bibliotekarzy	funkcjonujących	między	innymi	w	tej	społeczności.

	 Jedną	z	najważniejszych	form	owego	współuczestnictwa	jest	współudział	bibliotekarzy	dzie-
dzinowych	w	procesie	dydaktycznym	uczelni.	Współudział	ten	odbywa	się	na	trzech	zasadniczych	
polach	działania.	Przede	wszystkim	biblioteka	jest	instytucją	dostarczającą	niezbędnych	do	prowa-
dzenia	dydaktyki	narzędzi.	Współcześnie	niestety	coraz	częściej	studenci	odwiedzają	czytelnie	nie	po	

8	Ask	a	librarian,	Biblioteka	Uniwersytecka	w	Poznaniu.	(2009).	Źródło:	http://ask.amu.edu.pl	[01.05.2009].
9	Subject	Portals,	The	Library	at	USD.	(2009).	Dz.	cyt.
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to,	by	w	nich	czytać	i	uczyć	się,	ale	jedynie	kserować	najniezbędniejsze	materiały.	Bibliotekarze	nie	
mogą	zastąpić	nauczycieli	akademickich,	którzy	nie	zawsze	dbają	o	należyty	poziom	pracy	własnej	
studentów.	Mogą	 jednak	oferować	szeroki	wachlarz	dokumentów	od	 tradycyjnej	książki	 (skryptu,	
monografii	itd.),	poprzez	czasopisma	naukowe	i	ogólne	aż	po	te	same	formy	elektroniczne,	biblioteki	
cyfrowe	i	bazy	danych.	W	tym	przypadku	można	mówić	nie	tylko	o	wielości	treści,	ale	także	o	wie-
lości	form	ich	przekazywania.	Tym	bardziej	dziwi,	że	często	zakres	wykorzystywania	ich	w	procesie	
dydaktycznym	jest	niewielki	i	sprowadza	się	do	przysłowiowego	wysłania	studentów	do	czytelni	po	
odbitkę	 kserograficznego	 tego	 a	 nie	 innego	 rozdziału	 skryptu.	Rolą	 bibliotekarzy	dziedzinowych,	
jak	specjalistów	znających	nie	tylko	konkretną	gałąź	wiedzy,	ale	także	utrzymujących	bliskie	relacje	 
z	nauczycielami	akademickimi,	winno	być	przedstawianie	im	bogactwa	oferty	biblioteki.	Nauczycie-
le,	sami	będąc	w	pogoni	za	doktoratami	i	habilitacjami	(o	wieloetatowości	nie	wspominając),	często	
nie	mają	czasu	na	śledzenie	samodzielnie	nowości.	Bibliotekarz	dziedzinowy,	który	sam	często	jest	
absolwentem	studiów	na	danym	kierunku,	jest	najlepszą	osobą,	która	mogłaby	w	aktywny	sposób	
proponować	nauczycielom	nowe	rozwiązania.	Znów	kluczem	do	sukcesu	takiego	rozwiązania	jest	
zwiększenie	spersonalizowanej,	często	nieformalnej	relacji	ze	środowiskiem	akademickim	wydziału.	
W	czytelniach	czy	strefach	wolnego	dostępu	do	książki	takie	zadania	edukacyjne	bibliotekarza	dzie-
dzinowego	polegać	powinny	na	organizowaniu	przestrzeni	pozwalającej	tworzyć	atmosferę	sprzyja-
jącą	głębszym	studiom.	Układ	tematyczny	księgozbioru,	czy	wręcz	łagodna	perswazja	bibliotekarzy,	
powinna	skłaniać	studenta	do	sięgnięcia	również	po	inne	tytuły	spoza	obowiązkowego	kanonu.	

	 Obok	optymalnego	organizowania	kolekcji	tematycznych	i	zachęcania	do	maksymalnego	ich	
wykorzystywania,	bibliotekarze	dyplomowani	mogą	współpracować	z	nauczycielami	akademickimi	
w	konstruowaniu	narzędzi	edukacji	zdalnych.	E-learning	oraz	bardziej	ostatnio	popularny	b-learning	
(blended learning)	będą	zyskiwały	coraz	większe	znaczenie.	W	tworzeniu	tego	typu	projektów	zna-
czącą	rolę	będą	miały	zespoły	złożone	z	właściwego	nauczyciela,	metodyka	–	specjalisty	od	naucza-
nia	zdalnego	oraz	właśnie	bibliotekarza	dziedzinowego.	Tylko	taki	zespół	może	w	optymalny	sposób	
określić	cel,	wybrać	najlepszą	metodę,	opracować	narzędzia	i	dobrać	źródła	do	zajęć.	Naturalnie	wio-
dąca	tu	będzie	rola	nauczyciela	akademickiego,	metodyk	i	bibliotekarz	pełnić	będą	funkcję	pomocni-
czą.	Niemniej	konieczność	ich	wkładu	na	etapie	przygotowywania	kursu	wydaje	się	bezdyskusyjna.

	 Z	omawianymi	zagadnieniem	w	sposób	bezpośredni	wiąże	się	drugie	pole	działalności	edu-
kacyjnej	biblioteki;	 jest	nią	czysta	dydaktyka	biblioteczna.	Również	w	tym	przypadku,	obok	osób	
koordynujących	takie	zadania	w	bibliotece,	kluczowe	zadanie	w	tym	zakresie	przypadać	winno	bi-
bliotekarzom	dziedzinowym.	Dydaktyka	biblioteczna	na	poziomie	akademickim	odbywa	się	współ-
cześnie	na	wielu	poziomach	studiów	oraz	korzysta	z	bardzo	wielu	form.	Czasy,	kiedy	sprowadzała	
się	ona	do	wycieczki	studentów	dowolnego	kierunku,	oprowadzanych	po	bibliotece	przez	dowolnego	
bibliotekarza,	uznać	należy	za	odległą	przeszłość.	Otwartą	kwestią	jest	czy	przysposobienie	biblio-
teczne	studentów	I	roku	winno	być	w	ogóle	prowadzone	oraz	czy	nie	powinno	mieć	w	całości	formy	
elektronicznej.	Wobec	braku	świadomości	potrzeby	głębszego	korzystania	z	zasobów	bibliotecznych	
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u	kilkumiesięcznych studentów nie	to	zadanie	wydaje	się	dziś	najistotniejsze.	Trójstopniowy	podział	
studiów	zachęca	raczej	do	koncentrowania	swojej	uwagi	na	studentach	rozpoczynających	poszuki-
wania	 naukowe	przed	przygotowywaniem	pracy	 licencjackiej,	magisterskiej	 i	 doktorskiej.	 Istotne	
jest,	aby	zajęcia	nie	były	prowadzone	w	formie	nudnych	wykładów	z	informacji	naukowej,	przed-
stawiających	dzieje	rodziny	Estreicherów	czy	tematykę	języków	katalogowych	i	wyszukiwawczych.	
Negatywny	wizerunek	bibliotekarzy	w	środowisku	akademickim	związany	jest	często	z	traumatycz-
nymi	doświadczeniami	obecnych	pracowników	naukowych	z	obowiązkową	w	latach	70.	i	80.	infor-
macją	naukową.	Niezbędnym	warunkiem	skuteczności	dydaktyki	bibliotecznej	jest	jej	atrakcyjność.	
Z	kolei	jednym	z	podstawowych	warunków	owej	atrakcyjności	jest	forma	zajęć.	Warsztaty	oparte	na	
jak	najbardziej	praktycznych	przykładach,	zamiast	identycznego	wykładu	dla	wszystkich,	to	zadanie	
dla	bibliotekarzy	dziedzinowych.	Każda	dziedzina	wiedzy	posiada	bowiem	swoją	specyfikę	i	zawo-
dowy	żargon.	Tylko	osoba	posługująca	się	nimi	nie	mniej	sprawnie	od	studentów	może	ich	przeko-
nywać	do	wykorzystywania	różnorodnych	narzędzi	informacyjnych	oferowanych	przez	bibliotekę.	
Obecnie	w	polskich	bibliotekach	akademickich	nie	występuje	problem	niedoboru	książek,	czasopism	
czy	e-źródeł.	Można	nawet	zaryzykować	stwierdzenie,	że	występuje	nadpodaż	w	stosunku	do	popy-
tu.	Zadaniem	dydaktyki	bibliotecznej,	osadzonej	mocno	w	poszczególnych	dziedzinach	wiedzy,	jest	
więc	generowanie	tego	popytu	poprzez	ukazywanie	możliwości	informacyjnych,	wynikających	z	ich	
wykorzystywania.	Współczesne	bazy	danych	są	już	zazwyczaj	na	tyle	intuicyjne	dla	użytkownika,	
że	rolą	bibliotekarza	nie	jest	nauczenie	korzystania	studenta	socjologii	obsługi	bazy	SocINDEX,	co	
raczej	przekonanie	go	do	tego,	że	warto,	a	nawet	nie	wypada	z	niej	nie	korzystać.	Nie	bez	znaczenia	
jest	także	zadanie	bibliotekarza	dziedzinowego	w	przekonywaniu	studentów	(ale	coraz	częściej	także	
pracowników	naukowych)	do	korzystania	z	nieelektronicznych	źródeł	wiedzy.	Dla	przykładu,	wielu	
studentów	prawa	nie	zdaje	sobie	sprawy	z	faktu,	że	systemy	elektroniczne	typu	Lex	nie	indeksują	
całości	 polskiego	 ustawodawstwa	 i	 orzecznictwa	 (pisał	 o	 tym	 szerzej	Wojciech	Wiewiórowski10).	
Zadaniem	więc	dla	bibliotekarza	dziedzinowego	będzie	nie	tylko	promowanie	elektronicznych	źró-
deł	informacji	naukowej	związanych	z	przykładowym	prawem,	ale	także	kształtowanie	umiejętno-
ści	swobodnego	korzystania	z	papierowych	bibliografii	czy	zbiorów	orzeczeń	sądów.	Innymi	słowy,	
bibliotekarz	dziedzinowy	musi	być	osobą	na	 równi	ceniącą	bazę	SocIndex,	 jak	 i	 różnego	 rodzaju	
papierowe	 roczniki	 statystyczne.	Musi	 również	 owo	 równe	 traktowanie	 umieć	 przekazać	 studen-
tom.	Właśnie	nie	tylko	wiedza	o	różnego	rodzaju	źródłach	informacji	specyficznych	dla	danej	gałęzi	
nauki,	ale	umiejętność	krytycznego	z	nich	korzystania	powinna	być	celem	współczesnej	dydaktyki	
bibliotecznej.

	 Trzecią	przestrzenią	działalności	edukacyjnej	organizowaną	przez	bibliotekę	akademicką	są	
różnego	rodzaju	wydarzenia	odbywające	się	w	jej	murach	i	poza	nimi.	Coś,	co	coraz	częściej	nosi	
niezbyt	ładną	nazwę	eventu,	ma	o	wiele	większe	znaczenie	edukacyjne,	niż	się	na	co	dzień	wydaje.	

10	Wiewiorowski,	W.	R.	(2008).	Zagrożenia	związane	z	zarządzaniem	informacją	prawną	i	prawniczą	w	środowisku	elektronicznym.	 
W:	 H.	 Ganińska	 (Red.),	 Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych (s.	 82-95). Poznań:	 Biblioteka	 Główna	 Politechniki	
Poznańskiej.
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Tygodnie	bibliotek	czy	dni	książek	na	dobre	wpisały	się	już	w	naszą	rzeczywistość.	Na	uczelniach	
odbywają	się	różnego	rodzaju	imprezy	typu	drzwi otwarte, noce naukowców czy	dni fizyki.	Ich	zna-
czenie,	mimo	wszystko,	wydaje	się	być	niedoceniana.	Jednak	warto,	aby	w	promocji	wydziału	czy	
katedry	bibliotekarz	dziedzinowy	miał	 także	swój	udział.	W	rzeczywistości	konkurencji	na	 rynku	
edukacyjnym,	oferta	biblioteczna	jest	jedną	ze	składowych	oferty	wydziału	czy	szkoły	wyższej	jako	
całości.	Podkreślanie	tego	faktu	będzie	z	korzyścią	zarówno	dla	całości	efektu	działań	organizatora,	
ale	także	dla	obrazu	biblioteki	i	bibliotekarzy	wewnątrz	środowiska	akademickiego.	

	 W	społeczności	akademickiej	bibliotekarz	dziedzinowy,	prócz	współuczestnictwa	w	dydakty-
ce,	brać	powinien	także	udział	w	działalności	naukowej.	Samodzielne	badania	bibliotekarzy	oraz	ich	
znaczenie	były	już	wielokrotnie	omawiane.	Najważniejsze	z	nich	to	zwiększenie	prestiżu	w	środowi-
sku	akademickim	i	swoich	własnych	oczach	oraz	możliwość	zdobycia	dodatkowych	środków.	Rów-
nie	ważne	jest	jednak	uczestnictwo	w	projektach	badawczych	realizowanych	w	uczelni.	Tradycyjna	
relacja	usługowa	bibliotekarza	 realizującego	kwerendę	na	potrzeby	pracownika	naukowego	może	 
i	powinna	być	rozszerzona	do	relacji	dwóch	badaczy.	Mnogość	informacji	i	jej	form	przechowywa-
nia	i	przekazywania	każe	bowiem	zakładać,	że	z	czasem	postrzeganie	bibliotekarza	dziedzinowego	
jako	współbadacza	będzie	możliwe.	Już	dziś	zaprasza	się	często	bibliotekarzy	do	współpracy	przy	
projektach	naukowych.	Naturalnie	tylko	bibliotekarzy	mogących	być	partnerami	dla	pracowników	
naukowych,	a	więc	bibliotekarzy	dziedzinowych.	

	 Jakie	cechy	powinny	charakteryzować	potencjalnego	bibliotekarza	dziedzinowego?	Jak	już	
wspomniano,	musi	on	być	biegły	we	wszystkim,	co	rozumiemy	dziś	jako	informację	naukową	czy	–	
szerzej	–	działalność	biblioteczną	związaną	z	czytelnikiem.	Musi	zatem	znać	swoją	bibliotekę	wraz	 
z	całą	specyfiką,	oraz	teorię	i	praktykę	wyszukiwania	informacji	w	najróżniejszych	źródłach.	Równie	
ważne	jest	to,	aby	w	sposób	biegły	poruszał	się	w	tematyce,	w	której	przyjdzie	mu	pracować.	Musi	
więc	posiadać	specjalizację	tyleż	szeroką	jeśli	chodzi	o	formy	pracy,	co	głęboką	jeśli	chodzi	o	dzie-
dzinę	wiedzy.	Równie	ważnym	czynnikiem	są	cechy	osobowościowe	przyszłego	bibliotekarza	dzie-
dzinowego.	W	literaturze	zagadnienia	bibliotekarza	dziedzinowego	określa	się	obok	subject librarian 
także	liaison librarian11. Oznacza	to	jak	wielką	wagę	przywiązuje	się	w	tej	koncepcji	do	budowania	
właściwych	relacji	z	użytkownikiem.	Zatem	bibliotekarzami	dziedzinowymi	winny	zostawać	osoby	
otwarte,	 łatwo	nawiązujące	kontakty,	 posiadające	umiejętności	 organizacyjne	 i	 dydaktyczne,	 a	 co	
najważniejsze,	potrafiące	stwarzać	przyjazną	atmosferę.	Właśnie	takie	połączenie	kompetencji	i	cha-
ryzmy	to	niezbędne	cechy	potencjalnego	bibliotekarza	dziedzinowego.

	 Skąd	wziąć	takich	ludzi	w	polskich	bibliotekach	akademickich?	Przede	wszystkim	wiele	osób	
chcących	pracować	w	taki	nieszablonowy	i	zróżnicowany	sposób	już	w	bibliotekach	jest.	Nie	brak	ab-
solwentów	najprzeróżniejszych	kierunków	studiów,	zajmujących	się	po	trosze	wieloma	elementami	
składającymi	się	na	opisane	wyżej	zadania	bibliotekarza	dziedzinowego.	Naturalnymi	kandydatami	
wydają	się	być	zwłaszcza	bibliotekarze	dyplomowani.	Są	to	osoby,	które	z	własnej	i	nieprzymuszonej	
11	Pinfield,	S.	(2001).	Dz.	cyt.,	36.
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woli	włożyły	spory	wysiłek	w	samorozwój	oraz	poddały	się	stresującej	procedurze	oceny.	Dyplomo-
wani,	z	definicji	znający	języki	obce	i	prowadzący	badania	naukowe,	są	najbliżsi	statusu	partnera	dla	
pracowników	naukowych	szkoły	wyższej.	Co	więcej,	nawet	ich	sytuacja	prawna	powoduje,	że	de iure 
są	już	nauczycielami	akademickimi.	Fakt,	że	nie	wszyscy	są	nimi	dziś	jeszcze	jest	zresztą	bardziej	
zadaniem	do	rozwiązania	niż	rzeczywistym	problemem.	Nie	wszyscy	bibliotekarze	dyplomowani	są	
oczywiście	pracownikami	działów	obsługi	użytkownika.	Niemniej	wydaje	się,	że	jest	 to	naturalna	
grupa	mogąca	stworzyć	zespoły	bibliotekarzy	dziedzinowych	w	bibliotekach	akademickich.	Nie	bez	
znaczenia	jest	fakt	oceniania	przez	komisję	egzaminacyjną	nie	tylko	wiedzy	kandydata	na	dyplomo-
wanego,	ale	 także	umiejętności	 jej	artykułowania.	 Inną	kwestią	pozostaje	nadal	niewielki	procent	
bibliotekarzy	dyplomowanych	w	stosunku	do	liczby	polskich	bibliotekarzy	w	ogóle.	Wynika	to	być	
może	z	przesadnego	demonizowania	procedury	egzaminacyjnej	 i	nie	zawsze	 sprzyjającej	polityki	
dyrekcji	bibliotek.	Jednym	z	chlubnych	wyjątków	w	tym	względzie	jest	Biblioteka	Uniwersytecka	 
w	Poznaniu	i	postawa	jej	dyrektora.

	 Inna	 grupa	 potencjalnych	 dziedzinowych	 pracowników	 bibliotek	 związana	 jest	 z	 reformą	
szkolnictwa	wyższego.	Wprowadzenie	powszechnej	 trzystopniowej	edukacji	akademickiej	spowo-
dowało	swego	rodzaju	nadprodukcję doktorów.	Obrona	nawet	bardzo	dobrej	pracy	doktorskiej	nie	
gwarantuje	już	pracy	w	macierzystym	zakładzie	czy	katedrze.	Powoduje	to,	że	praca	w	bibliotece	
staje	się	coraz	bardziej	atrakcyjna	dla	coraz	 lepiej	wykształconych	młodych	 ludzi.	Dysponują	oni	 
z	całą	pewnością	bardzo	wysokimi	kompetencjami	dziedzinowymi	i	po	paru	latach	pracy	w	biblio-
tece	akademickiej	są	potencjalnymi	doskonałymi	bibliotekarzami	dziedzinowymi.	Ukończenie	przez	
nich	studiów	podyplomowych	z	bibliotekoznawstwa	oraz	kilkuletnia	praktyka	jest	nowym	modelem	
kształcenia	zawodowego.	W	tym	kontekście	należy	postrzegać	także	całokształt	edukacji	zawodowej	
oraz	związanej	z	nią	politykę	kadrową.	O	ile	bowiem	absolwent	pięcioletniego	bibliotekoznawstwa	
jest	potencjalnie	bardzo	dobrym	menadżerem	postrzegającym	bibliotekę	 jako	całość,	o	 tyle	z	całą	
pewnością	absolwent	fizyki	uzupełniający	swoją	edukację	o	bibliotekoznawcze	studia	podyplomowe	
jest	 lepszym	partnerem	dla	pracowników	naukowych	 i	studentów	fizyki.	Naturalnie	 jest	 to	pewne	
uogólnienie	i	decydujące	w	tej	mierze	są	czynniki	osobiste,	a	zwłaszcza	umiejętności	i	motywacja	
do	samorozwoju.	Niemniej	wydaje	się,	że	zwłaszcza	ten	rodzaj	bibliotek	powinien	być	otwarty	na	
absolwentów	studiów	innych	niż	bibliotekoznawcze.

	 Kluczowym	zagadnieniem	w	tworzeniu	zespołów	bibliotekarzy	dziedzinowych	jest	sprawa	
motywacji.	Należy	o	tym	pamiętać	tym	bardziej,	że	mnogość	płaszczyzn	działalności	nowoczesnego	
bibliotekarza	dziedzinowego	spowoduje,	iż	będzie	to	praca	tyleż	ciekawsza,	co	bardziej	stresująca	
i	 trudniejsza.	O	wiele	 łatwiej	wykonywać	bowiem	na	 co	 dzień	 te	 same	 czynności:	 albo	 udostęp-
nianie	 zbiorów,	 albo	 ich	 opracowanie,	 albo	 prowadzenie	 działań	 informacyjnych,	 albo	 szkolenia.	
Praca	 bibliotekarzy	 dziedzinowych	 wymagać	 będzie	 przede	 wszystkim	 osób	 chcących	 pracować	 
w	takim	systemie.	Prócz	tego,	że	będzie	to	praca	ciekawsza,	bardziej	urozmaicona,	będzie	ona	także	
bardziej	odpowiedzialna	i	prestiżowa.	Niebagatelnym	czynnikiem	powinna	być	tutaj	swego	rodzaju	
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autonomia	i	możliwość	kreacji	zarówno	swoich kolekcji,	jak	i	metod	oraz	technik	pracy.	Z	punktu	wi-
dzenia	dyrektora	biblioteki	jako	menadżera	zarządzającego	zespołem	bibliotekarzy	dziedzinowych,	
trudność	polegać	może	na	oczywistych	roszczeniach	płacowych	tego	typu	pracowników.	To	z	ko-
lei	może	wywołać	niezadowolenie	pozostałych	bibliotekarzy.	Niemniej	wydaje	się,	że	problem	ten	
można	przekuć	w	atut,	w	sposób	czytelny	przedstawiając	u	początku	drogi	zawodowej	asystentom	
bibliotecznym	perspektywę	awansu	na	stanowisko	bibliotekarza	dziedzinowego.	Jest	to	tym	bardziej	
potrzebne,	że	w	polskich	bibliotekach	akademickich,	poza	możliwością	uzyskania	statusu	bibliote-
karza	dyplomowanego,	istnieje	wyłącznie	możliwość	awansu	na	stanowisko	kierownicze.	Ponieważ	
nie	każdy	nawet	najlepszy	fachowiec	może	i	chce	zarządzać	zespołami	ludzkimi,	możliwość	awansu	
tego	typu	wydaje	się	ciekawą	alternatywą.

	 Istnieje	wiele	argumentów	za	wprowadzeniem	systemu	bibliotekarzy	dziedzinowych	do	pol-
skich	bibliotek	 akademickich.	O	 ile	wydaje	 się	 to	 stosunkowo	proste	w	mniejszych	bibliotekach,	 
o	tyle	w	tych	większych	o	ustabilizowanej	strukturze	postrzegane	jest	jako	bardzo	trudne.	Nie	uda	się	
rewolucyjne	przedefiniowanie	struktury	oraz	zmiana	oceniania	i	wynagradzania	poprzez	stopnie	od	
młodszego	bibliotekarza	aż	do	kustosza,	co	wiąże	się	zazwyczaj	z	wysługą	lat,	na	ocenianie	poprzez	
zadania	i	podział	na	m.in.	asystentów	bibliotecznych	i	bibliotekarzy	dziedzinowych.	Reformy	tego	
typu	wymagają	stopniowych	i	zapewne	długoletnich,	ale	z	całą	pewnością	konsekwentnych	zmian	
metodą	małych	kroków.	Niemniej	optymistyczne	wydają	się	rozmowy	autora	niniejszych	słów	za-
równo	z	pracownikami	naukowymi,	jak	i	ze	swoimi	młodszymi	koleżankami	i	kolegami	biblioteka-
rzami	–	czas	to	zrobić!
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